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1. Streszczenie 

Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej, zostało przygotowane w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych 

działań ukierunkowanych na stworzenie zrównoważonego transportu. W wyniku prac 

diagnostycznych, badawczych oraz planowania strategicznego z udziałem szerokiego 

grona społeczności lokalnej, wskazano następujące kierunki rozwoju Aglomeracji 

Leszczyńskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju:  

Wizja  

Aglomeracja Leszczyńska to miejsce przyjazne dla ludzi i biznesu o wysokiej jakości 

i spójności systemu transportowego. To miejsce sprawnego i bezpiecznego 

przemieszczania się towarów i osób - indywidualnie bądź zbiorowo, z dogodnym 

dostępem do pracy, usług i turystyki. 

Misja  

Jednostki samorządu terytorialnego tworzące Obszar Funkcjonalny Aglomeracji 

Leszczyńskiej podejmują wspólne, konsekwentne i stałe działania mające na celu 

zapewnienia warunków do stabilnego zrównoważonego rozwoju systemu 

transportowego. 

Priorytet: 1. Dogodna dostępność komunikacyjna 

Cel strategiczny: 1.1 Podniesienie jakości i dostępności transportu publicznego 

Cel szczegółowy: 1.1.1. Zwiększenie zasięgu i integracja publicznego transportu zbiorowego 

Cel szczegółowy: 1.1.2 Podniesienie jakości infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 

Cel szczegółowy: 1.1.3  Zintegrowanie systemu informacji pasażerskiej 

Cel strategiczny: 1.2 Stworzenie warunków do rozwoju alternatywnego sposobu komunikacji w 

stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL 

Cel szczegółowy: 1.2.1. Stworzenie sieci dróg rowerowych w OFAL 

Cel strategiczny: 1.3 Utworzenie spójnej sieci połączeń drogowych na terenie OFAL. 

Cel szczegółowy: 1.3.1. Budowa nowych ciągów dróg 

Cel szczegółowy: 1.3.2. Przebudowa istniejących dróg 

Cel strategiczny: 1.4 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Cel szczegółowy: 1.4.1. Likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie OFAL 

Cel szczegółowy: 1.4.2. Poprawa stanu technicznego odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych o niskich parametrach 
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2. Wprowadzenie: 

2.1  Cel opracowania dokumentu, zadania studium 

Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej zostało przygotowane w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych 

działań ukierunkowanych na stworzenie zrównoważonego transportu na Obszarze 

Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej (dalej OFAL). 

 

Transport jest jednym z kluczowych czynników determinujących rozwój 

gospodarczy OFAL. Nowoczesna infrastruktura drogowa oraz efektywnie 

funkcjonujący system transportowy sprzyjają wzrostowi gospodarczemu. Dobrze 

rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną 

i przestrzenną regionu oraz przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności 

gospodarki obszaru. 

 

System transportowy będzie tworzyć impulsy rozwojowe, o ile będzie zdolny 

sprostać: 

 wyzwaniu zwiększania dostępności w czasie i w przestrzeni usług 

transportowych; 

 wyzwaniu ograniczania kosztów i czasu transportu; 

 coraz wyższym oczekiwaniom użytkowników. 

 

Zaprezentowane Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej zostało opracowane w celu 

wyznaczenia najważniejszych kierunków działań i ich koordynacji w zakresie 

osiągnięcia zidentyfikowanych celów. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć 

aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość zrównoważonego 

transportu OFAL. Istotą dokumentu jest wskazanie celów oraz nakreślenie 

kierunków rozwoju transportu tak, aby etapowo do 2030 r. możliwe było osiągnięcie 

założonych celów. 
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2.2 Określenie istoty i cech sektora transportowego Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej 

Głównymi ciągami komunikacyjnymi Aglomeracji Leszczyńskiej są: 

 droga krajowa nr 12 (w układzie wschód - zachód);  

 droga krajowa nr 5 (w układzie północ - południe).  

System infrastruktury na terenie Aglomeracji stanowią również drogi wojewódzkie, 

powiatowe oraz gminne. Dostępność komunikacyjna miasta zwiększy się dzięki 

budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław łączącej dwie autostrady A2 i A4. 

Na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej w ramach przebiegu drogi ekspresowej nr 5 

przewiduje się budowę 3 węzłów drogowych (Święciechowa, Leszno i Leszno 

Południe). Przez teren Aglomeracji Leszczyńskiej przebiega również linia kolejowa 

stanowiąca połączenie z Wrocławiem i Poznaniem. 

Miasto dysponuje również lotniskiem sportowym Centralnej Szkoły 

Szybowcowej, a najbliższe lotniska międzynarodowe znajdują się w Poznaniu 

i Wrocławiu. 

Transport komunikacją zbiorową na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 

świadczony jest przede wszystkim przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie – 

zakład budżetowy Gminy Leszno. MZK świadczy usługi w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego na terenie gminy Leszno i gmin ościennych (Gmina Rydzyna, 

Gmina Święciechowa, Gmina Lipno). Utrudnienia w zakresie transportu publicznego 

związane z brakiem zabezpieczenia komunikacji zbiorowej występują aktualnie 

w mniejszym lub większym natężeniu w następujących miejscowościach z terenu 

Aglomeracji Leszczyńskiej: 

Gmina Lipno 

Połączenia nie posiadają miejscowości: Sulejewo, Ratowice, Koronowo, Żakowo, 

Górka Duchowna, Targowisko, Maryszewice (osada), Błotkowo (osada). 

Gmina Przemęt 

Na terenie Gminy miejscowość Borek, Biskupice i Sokołowice nie posiadają 

połączenia publicznym środkiem transportu. 

Gmina Wijewo 

Część miejscowości z terenu Gminy Wijewo nie posiada połączeń świadczonych 

publicznym lub prywatnym środkiem transportu. 
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Gmina Włoszakowice 

Problem związany z brakiem świadczenia usług transportowych występuje 

w następujących miejscowościach: Dominice, Charbielin i Skarżyń. 

  

2.3  Przyjęta metodologia tworzenia studium 

Opracowane Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej dotyczy 10 partnerów samorządowych 

projektu, a jego realizacja docelowo ma zapewnić zwielokrotnienie korzyści, 

związanych z przeprowadzeniem wspólnych przedsięwzięć. Studium cechuje się 

kompleksowością podejścia i wieloaspektowością tematyczną oraz 

wielopoziomowością zaangażowania wszystkich podmiotów, które mają wpływ na 

perspektywy rozwoju obszaru lub są jego odbiorcami.  

Obszar funkcjonalny, dla którego przygotowane zostało studium rozwoju składa się 

z następujących jednostek administracyjnych: 

 Miasto Leszno, 

 gmina wiejska Krzemieniewo, 

 gmina wiejska Lipno, 

 gmina miejsko - wiejska Osieczna, 

 gmina miejsko - wiejska Rydzyna, 

 gmina wiejska Święciechowa, 

 gmina wiejska Wijewo, 

 gmina wiejska Włoszakowice, 

 powiat leszczyński, 

 gmina wiejska Przemęt (powiat wolsztyński). 
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Na poniższym rysunku zaprezentowano rozmieszczenie jednostek wchodzących  

w skład OFAL. 

Rysunek 1. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej. 

Proces przygotowania studium podzielony został na cześć diagnostyczną 

i prognostyczną. Przez cały okres przygotowywania studium były prowadzone 

działania w celu uspołecznienia procesu przygotowania studium. 

W celu kompleksowego i rzetelnego wykonania części diagnostycznej 

wykorzystano następujące narzędzia badawcze: 

Analiza desk research 

Analiza desk research to wnikliwa ocena dokumentów źródłowych. Składa się ona z 

dwóch etapów: pozyskiwanie danych oraz analiza danych. Metoda ta jest 

powszechnie wykorzystywana ze względu na uniwersalny charakter. Na analizę 

desk research składała się: 
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a. Analiza dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym; 

b. Analiza dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym; 

c. Analiza dokumentów strategicznych na szczeblu europejskim; 

d. Analiza danych statystycznych: 

 Eurostatu; 

 GUS-u. 

Analiza SWOT/TOWS 

Akronim pochodzący od słów strengths – silne strony, weaknesses – słabe strony, 

opportunities – szanse, threats – zagrożenia. Silne i słabe strony obszaru 

funkcjonalnego są tu konfrontowane z czynnikami zewnętrznymi. Zaletą SWOT jest 

przejrzysty sposób prezentacji wyników – prezentowane są w macierzy 2x2. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady analiza SWOT powinna być wykorzystywana 

przy ewaluacji ex ante planów rozwoju, dokumentów programowych, programów 

operacyjnych i ich uzupełnień.  

Wizja lokalna 

Wizja lokalna została przeprowadzona na obszarach objętych zamówieniem. Wizje 

lokalną uzupełniła dokumentacja fotograficzna obszarów objętych zamówieniem. 

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane w czterech miejscowościach: 

Krzemieniewo, Osieczna, Włoszakowice i Leszno. Konsultacje społeczne polegały 

na prezentacji założeń do niniejszego dokumentu oraz na wyrażeniu przez 

członków zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie. 

Wyniki konsultacji społecznych zostały wykorzystane w procesie budowy 

dokumentu strategicznego. Z etapu konsultacji społecznych Wykonawca sporządził 

raport. Zgłoszone przez społeczność propozycje miały wpływ na ustalanie 

priorytetów rozwoju zrównoważonego transportu. 

  



 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

13 

 

Badania natężenia ruchu 

 wykonawca przeprowadził badania natężenia ruchu w węzłach sieci 

transportowej: 

 natężenie ruchu badano wraz z rejestracją struktury rodzajowej pojazdów 

wyróżniając następujące grupy rodzajowe: SO, SD, MI, SC, SCP, A, M, R, 

Inne,  

 badania przeprowadzone były w dniach: wtorek, środę lub czwartek, 

 badania przeprowadzone były przez 12 godzin w okresie od 6:00 do 18:00.  

 każdy punkt pomiarowy poddany był jednokrotnemu badaniu. 

 badania były realizowane metodą obserwacji bezpośrednich.  

 badaniom poddane było 21 punktów pomiarowych na terenie powiatu oraz 16 na 

terenie miasta Leszno. 

Badania ankietowe 

Wnioskodawca przeprowadził badanie ankietowe PAPI na przystankach 

autobusowych i kolejowych na obszarze objętym opracowaniem: 

 Wykonawca ustalił liczebność próby na 500 ankiet od osób korzystających 

autobusów i mikrobusów, PKS, oraz kolei. 

 Badania były realizowane metodą bezpośrednią przez ankieterów. 

 Podczas badania zbierane były dane o: 

 źródle i celu podróży, 

 motywacji podróży, 

 częstotliwości realizowanej podróży, 

 rodzaju biletu, z którego korzysta pasażer, 

 uldze na przejazd (tzn. czy pasażer korzysta z biletu ulgowego czy 

normalnego), 

 środku transportu jakim osoba przybyła do punktu pomiarowego i jakim będzie 

kontynuować ewentualną podróż, 
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 scenariuszach rozwiązań dla podsystemów ITS i innych systemów 

transportowych (wariantów technicznych), 

 niepełnosprawności osoby ankietowanej.  

Wykonawca przeprowadził badania ankietowe w celu charakterystyki transportu 

towarowego: 

 Zbudowana została baza danych dysponentów transportu towarowego.  

 Wykonawca przeprowadził 48 badań ankietowych. 

 Ankiety były przeprowadzane telefonicznie, tak aby zmniejszyć uciążliwość 

realizacji badań dla mieszkańców.  

 Podczas badania zbierano dane o: 

 źródle i celu podróży, 

 trasie przejazdu przez miasto,  

 częstotliwości realizacji podróży,  

 scenariuszach rozwiązań dla podsystemów ITS i innych systemów 

transportowych (wariantów technicznych). 

Warsztaty 

Warsztaty polegały na zebraniu grupy osób, na które studium będzie miało 

bezpośredni wpływ w celu dyskusji nad tworzonym dokumentem i wypracowaniem 

wspólnych zapisów w kluczowych elementach. Warsztaty zostały podzielone na 3 

tury: 

a. 1 tura – dla mieszkańców; 

b. 2 tura – dla pracowników administracji; 

c. 3 tura – dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, która miała formę 

indywidualnych wywiadów z organizacjami pozarządowymi. 

 

Dodatkowo, w celu poszerzenia grupy konsultującej założenia studium 

przeprowadzono uzupełniające warsztaty z uczniami Zespołu Szkół Elektroniczno-

Telekomunikacyjnych przy ul. Kilińskiego 4 w Lesznie. 
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Rysunek 2.Metodologia tworzenia studium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne

Diagnoza systemu transportowego z uwzględnieniem: 

 Diagnozy systemu transportu zbiorowego; 

 Badań natężenia ruchu; 

 Bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Organizacji i zarządzania ruchem; 

 Charakterystyki transportu towarowego; 

 Analizy potrzeb transportowych; 

 Diagnozy problemów, barier, ograniczeń 

komunikacyjnych w układzie funkcjonalnym obszaru 

objętego opracowaniem; 

 Inwentaryzacji generatorów ruchu dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej; 

 Diagnozy aspektów związanych z funkcjonowaniem 

transportu zbiorowego na obszarze oddziaływania, 

pod kątem: efektywności, jakości usług i wydajności 

infrastruktury; 

 

 poprawa stanu technicznego odcinków dróg krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych o niskich parametrach 

 przebudowa odcinków niebezpiecznych oraz nienormatywnych 

 budowa niezbędnych chodników i dróg rowerowych na obszarach 

zabudowanych 

 budowa ciągów pieszo-rowerowych poza obszarem zabudowanym – 

jako system połączeń pomiędzy miejscowościami, segregacja ruchu 

oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu 

 usprawnienie ruchu i poprawy jego bezpieczeństwa 

 wykorzystanie transportu lotniczego 

 usprawnienie i wykorzystania potencjału transportu publicznego 

 budowa nowych ciągów drogowych 

 budowa infrastruktury około drogowej na istniejących i nowo 

projektowanych drogach: sygnalizacji świetlne, ekranów 

akustycznych, przejść drogowych. 

 likwidacja barier oraz ograniczeń komunikacyjnych w układzie 

funkcjonalnym obszaru objętego opracowaniem 

 wytyczenie korytarzy transportowych dla ruchu towarowego 

omijających tereny zurbanizowane 
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3. Opis aktualnej sytuacji transportowej na obszarze Aglomeracji 

3.1 Diagnoza systemu transportowego 

Sieć drogowa na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej jest tożsama 

z siecią drogową miasta Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz gminy Przemęt. 

Sieć drogowa Aglomeracji Leszczyńskiej tworzona jest przez ogólnodostępne drogi 

publiczne, które ze względu na funkcję, jaką pełnią dzielą się na następujące 

kategorie: 

 drogi krajowe, 

 drogi wojewódzkie, 

 drogi powiatowe, 

 drogi gminne. 

Tabela 1.  Szkielet układu drogowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Kategoria drogi Długość ogółem w km 

Droga krajowa 73,986 km 

Droga wojewódzka 49,760 km 

Źródło: opracowanie własne 

Zarządcami dróg, do właściwości których należą sprawy z zakresu planowania 

budowy, modernizacji, utrzymania oraz ochrony dróg są następujące organy 

administracji rządowej i samorządowej: 

 Dróg krajowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, 

 Dróg wojewódzkich – Zarząd Województwa poprzez Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu,  

 Dróg powiatowych – Zarząd powiatu poprzez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Lesznie (dotyczy Gminy Wijewo, Gminy Włoszakowice, Gminy Święciechowa, 

Gminy Lipno, Gminy Osieczna, Gminy Rydzyna oraz Gminy Krzemieniewo) 

oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie (dotyczy Gminy Przemęt), 

 Dróg gminnych – Zarządy poszczególnych 9 gmin, w tym Miejski Zarząd Dróg 

i Inwestycji w Lesznie. 
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Układ dróg krajowych 

Drogi krajowe umożliwiają krajową lub międzynarodową komunikację kołową 

pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi. Drogi 

te rekomendowane są do ruchu długodystansowego oraz tranzytowego, z uwagi na 

swój przebieg oraz parametry techniczne. Aglomeracja Leszczyńska leży na 

skrzyżowaniu drogi krajowej nr 121 (w układzie wschód-zachód) z drogą krajową 

nr 52 (układ północ-południe), która na odcinku przebiegającym przez teren 

Aglomeracji, jest równocześnie trasą europejską E261.  

Droga krajowa nr 12 przebiega (analizując jej przebieg od wschodu Aglomeracji 

Leszczyńskiej) przez Gminę Krzemieniewo (11,880 km), Gminę Osieczną (14,732 

km), Miasto Leszno (6,955 km) oraz Gminę Święciechowa (9,495 km). Łączny 

kilometraż DK 12 przez Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej wynosi 

43,062 km.  

Droga krajowa nr 5 przebiega przez Gminę Lipno (9,647 km), miasto Leszno (6,545 

km) oraz Gminę Rydzyna (14,732 km). Łączny kilometraż DK 5 przez Obszar 

Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej wynosi 30,924 km.  

Łączny kilometraż dróg krajowych przebiegających przez OFAL wynosi 73,986 km.  

Dostępność komunikacyjna Aglomeracji zwiększy się dzięki ukończeniu budowy 

drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, łączącej dwie autostrady A2 i A4.  

Przebieg analizowanych dróg krajowych przez Obszar Funkcjonalny Aglomeracji 

Leszczyńskiej przedstawiono na poniższym rysunku: 

  

                                                           
1 Droga krajowa nr 12 jest relacji Łęknica (przejście graniczne z Republiką Federalną Niemiec) – Dorohusk (przejście 
graniczne z Ukrainą). 
 
2 Droga krajowa nr 5 jest relacji Lubawka – Grudziądz. 
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Rysunek 3. Mapa poglądowa przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich przez Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej.

 
Źródło: opracowanie własne  
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Układ dróg wojewódzkich 

Drogi wojewódzkie umożliwiają połączenia kołowe pomiędzy dużymi miastami 

w układzie regionalnym, do dróg wojewódzkich zalicza się również drogi 

o znaczeniu obronnym, niezaliczone do sieci dróg krajowych.  

Przez Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej przebiegają trzy drogi 

wojewódzkie nr: 

 DW 305 relacji Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa,  

 DW 323 relacji Studzionki – Góra – Leszno, 

 DW 432 relacji Leszno – Krzywiń – Środa Wielkopolska – Września. 

Drogi wojewódzkie przebiegające przez Obszar Funkcjonalny Aglomeracji 

Leszczyńskiej mają charakter południkowy, biegną w układzie północ – południe, 

łącząc Leszno ze Środą Wielkopolską, Wrześnią oraz Górą (woj. dolnośląskie). 

Natomiast DW 305 łączy Aglomerację Leszczyńską z Wolsztynem na północy oraz 

ze Wschową (woj. lubuskie) na południu.  

Droga wojewódzka nr 305 przebiega przez zachodnią część Aglomeracji - przez 

Gminę Przemęt (15,172 km) oraz Gminę Wijewo (8,438 km), a jej łączny kilometraż 

na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej wynosi 23,610 km.  

Droga wojewódzka nr 323 przebiega przez miasto Leszno (3,600 km) oraz Gminę 

Święciechowa (4,655 km), a jej łączny kilometraż na Obszarze Funkcjonalnym 

Aglomeracji Leszczyńskiej wynosi 8,255 km.  

Droga nr 432 przebiega przez miasto Leszno (2,810 km) oraz Gminę i Miasto 

Osieczna (15,085 km), a jej łączny kilometraż na Obszarze Funkcjonalnym 

Aglomeracji Leszczyńskiej wynosi 17,895 km.  

Łączny kilometraż dróg wojewódzkich przebiegających przez OFAL wynosi 49,760 

km.  

Przebieg analizowanych dróg wojewódzkich przez Obszar Funkcjonalny 

Aglomeracji Leszczyńskiej przedstawiono na poniższym rysunku: 
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Rysunek 4.  Przebieg dróg wojewódzkich przez Obszar Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy samochodowej woj. wielkopolskiego, wyd. Piętka.

DW 432 relacji Leszno – Krzywiń –  

Środa Wielkopolska – Września 

DW 305 Bolewice – Nowy Tomyśl –  

Wolsztyn - Wschowa 

DW 323 relacji Studzionki –Góra- Leszno 
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Układ dróg powiatowych 

Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących 

siedzibami powiatów z siedzibami gmin oraz siedzib gmin między sobą. W skład 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej wchodzą następujące jednostki 

samorządu terytorialnego:  

 miasto Leszno (miasto na prawach powiatu) - jako rdzeń obszaru, 

 gmina wiejska Krzemieniewo,  

 gmina wiejska Lipno,  

 gmina miejsko-wiejska Osieczna,  

 gmina miejsko-wiejska Rydzyna,  

 gmina wiejska Święciechowa,  

 gmina wiejska Wijewo,  

 gmina wiejska Włoszakowice  

 powiat leszczyński,  

 gmina wiejska Przemęt (należąca do powiatu wolsztyńskiego). 

Każda z gmin wchodzących w skład OFAL posiada połączenie z Lesznem oraz 

sąsiednią gminą.  

Przez teren Powiatu Leszczyńskiego przebiegają 64 drogi powiatowe o całkowitej 

długości 387,147 km, natomiast przez Leszno przebiega 35 dróg powiatowych 

o całkowitej długości 45,960 km. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej 

posiada gęstą sieć dróg powiatowych. Podstawowe charakterystyki poszczególnych 

dróg zestawiono w poniższych tabelach.  
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Tabela 2. Przebieg dróg powiatowych przez powiat leszczyński. 

. 

 

Lp 
Numer               

drogi 
Nazwa drogi 

Całkowita 

długość 

drogi 

1 2 3 4 

1 
3903P 

(Bronikowo) granica powiatu leszczyńskiego - Boguszyn - Krzycko Wielkie - Krzycko Małe - 
droga powiatowa nr 4760P 9,429 

2 
3902P 

(Karmin) granica powiatu leszczyńskiego - Popowo Wonieskie - Wojnowice (droga 
wojewódzka nr 432) 6,092 

3 3938P (Sierpowo) granica powiatu leszczyńskiego - Lipno 5,161 

4 3898P (Gryżyna) granica powiatu leszczyńskiego - Wojnowice (droga wojewódzka nr 432) 2,492 

5 4756P Droga wojewódzka nr 305 - Brenno - Zaborówiec - Włoszakowice  12 453 

6 
4755P 

(Wróblów) granica powiatu leszczyńskiego - Potrzebowo - Wijewo (droga wojewódzka nr 
305) 6,600 

7 3823P (Starkowo) granica powiatu leszczyńskiego - Boszkowo (letnisko) - Włoszakowice 5,928 

8 3824P (Bucz) granica powiatu leszczyńskiego - Boszkowo (wieś) - Boszkowo (letnisko) 3,236 

9 4759P Włoszakowice - Bukówiec Górny - Sądzia 8,962 

10 4806P Włoszakowice - Grotniki -Dłużyna - granica powiatu wolsztyńskiego (Morownica) 7,038 

11 4768P Bukówiec Górny - Boguszyn - Błotkowo - Radomicko (droga krajowa nr 5) 8,866 

12 4763P Jezierzyce Kościelne - Zbarzewo 2,724 

13 3937P (Stare Bojanowo) granica powiatu leszczyńskiego - Sulejewo 1,558 

14 4760P Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzyce Kościelne - Święciechowa - Leszno (granica miasta) 17,998 

15 4761P Krzyżowiec - Zbarzewo - granica województwa wielkopolskiego 5,325 

16 4767P Lipno (droga krajowa nr 5) - Goniembice - Osieczna (droga wojewódzka nr 432) 7,588 

17 
4791P 

Osieczna (droga wojewódzka nr 432) - Łoniewo - Dobramyśl - Pawłowice - Robczysko - 
granica powiatu gostyńskiego (Poniec) 15,316 

18 
3822P 

(Górsko) granica powiatu leszczyńskiego - Miastko - Brenno - Wijewo (droga wojewódzka nr 
305) 5,925 

19 6263P Leszno (granica miasta) - Nowa Wieś - Pawłowice 9,487 

20 4792P Droga krajowa nr 12 - Krzemieniewo - Oporówko - granica powiatu gostyńskiego (Poniec) 9,704 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2020 

21 
3930P 

(Droga powiatowa nr 3931P) granica powiatu leszczyńskiego - Bojanice - Karchowo - droga 
krajowa nr 12 7,213 

22 
4803P Droga krajowa nr 5 - Rydzyna (ul.Wolności, Rynek, Rzeczypospolitej) - Kłoda - Moraczewo - 

Pomykowo - granica powiatu gostyńskiego (Janiszewo) 7,113 

23 4758P Zaborówiec - granica województwa wielkopolskiego 2,209 

24 4764P (Osowa Sień) granica powiatu leszczyńskiego - Niechłód - Piotrowice - Święciechowa 8 749 

25 4762P Zbarzewo - Niechłód 2,833 

26 4765P Piotrowice - Trzebiny - Długie Stare - granica województwa wielkopolskiego 9,400 

27 4772P Święciechowa - Lasocice - Przybyszewo - Henrykowo -droga powiatowa nr  4774P 11,080 

28 4773P Droga powiatowa nr  4760P - Leszno (granica miasta) 1,730 

29 4774P Strzyżewice (droga krajowa nr 12) - Henrykowo - droga wojewódzka nr 323 5,752 

30 4771P Droga krajowa nr 5 - Wilkowice - Święciechowa 7,021 

31 4769P Lipno - Smyczyna - Błotkowo 5,959 

32 4770P Droga powiatowa nr 4769P - Mórkowo - Wilkowice - droga krajowa nr 5 6,233 

33 4775P Droga wojewódzka nr 323 - Książęcy Las - Tarnowa Łąka - droga powiatowa nr 4799P 7,040 

34 
4757P 

Radomicko (droga krajowa nr 5) -Targowisko - Górka Duchowna - Sulejewo - Popowo 
Wonieskie 9,221 

35 4766P Górka Duchowna - Żakowo - droga powiatowa  nr 4767P 4,677 

36 4777P Goniembice - Wyciążkowo - Gronówko - Leszno (granica miasta) 5,884 

37 4778P Popowo Wonieskie - Drzeczkowo - Wolkowo - droga powiatowa nr 4767P 6,120 

38 4779P Drzeczkowo - Osieczna (droga wojewódzka nr 432) 3,424 

39 4782P Osieczna (droga wojewódzka nr 432) - Świerczyna - Bojanice 11,342 

40 
3931P 

(Droga powiatowa nr 3930P) granica powiatu leszczyńskiego - Miąskowo - droga powiatowa nr 
4783P 4,324 

41 4783P Droga wojewódzka nr 432 - Ziemnice - Świerczyna 5,409 

42 4790P Świerczyna - Grodzisko - Kąkolewo (droga krajowa nr 12) 7,651 

43 4800P Kąkolewo (droga krajowa nr 12) - Nowa Wieś - Dąbcze - Rydzyna 9,000 

44 4789P Droga krajowa nr 12 - Frankowo - Garzyn (droga krajowa nr 12) 5,428 

45 4788P Droga powiatowa nr 4787P - Górzno - Garzyn (droga krajowa nr 12) 4,627 

46 4787P Droga powiatowa nr 4782P - Karchowo 5,391 

47 4784P Bojanice - granica powiatu gostyńskiego (Siemowo) 1,978 

48 4785P Karchowo - Belęcin - Siemowo 2,687 

49 4786P Belęcin - Hersztupowo (droga krajowa nr 12) 2,123 

50 4794P Garzyn (droga krajowa nr 12) - Drobnin - Krzemieniewo - droga powiatowa nr 4793P 6,156 

51 4797P Pawłowice - Lubonia - Oporówko - Oporowo - granica powiatu gostyńskiego (Łęka Wielka) 7,841 

52 4796P Drobnin - Kociugi - Pawłowice 5,817 

53 4795P Drobnin - Mierzejewo - Lubonia 4,995 

54 4793P Droga krajowa nr 12 - Brylewo - granica powiatu gostyńskiego (Łęka Wielka) 2,377 

55 4801P Droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Tworzanice - Przybin - Robczysko 11,200 

56 4802P Tworzanice - Tworzanki - Moraczewo - Lasotki - Kaczkowo (droga krajowa nr 5) 9,098 

57 4776P (Czernina) granica powiatu leszczyńskiego - Kaczkowo (droga krajowa nr 5) 3,488 

58 4798P Oporowo - granica powiatu gostyńskiego (Czarkowo) 0,797 

59 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - granica województwa wielkopolskiego 5,346 

60 3904P (Bronikowo) granica powiatu leszczyńskiego - Bukówiec Górny 1,675 

61 4780P Osieczna (ul. Śmigielska) 0,225 

62 4805P Rydzyna ul. Kościuszki 1,467 

63 4804P Rydzyna ul. Poniatowskiego 0,528 

64 
4781P 

Osieczna(doga woj.432),lul.Leszczyńska,Kościuszki,Rynek,Steinmetza,Frankiewicza(dr. Woj. 
432) 1,638 

   Razem: 387,046 
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Tabela 3. Przebieg dróg powiatowych przez miasto Leszno. 

  
Numer 
drogi 

 
 

 
Nazwy ulic, przez które przechodzi droga w Lesznie 

 
Długość drogi w 
Lesznie [km] 

Lp. 

1 4760 Wolińska 1,485 

2 4773 Kosmonautów 0,625 

3 4777 Myśliwska 0,630 

4 6263 Estkowskiego (P) 0,935 

5 6264 Dekana, Kiepury 1,775 

6 6265 Sygietyńskiego 0,595 

7 6267 Dąbrowskiego (P), Korcza, Mickiewicza 1,845 

8 6268 Prusa 0,630 

9 6269 55 Pułku Piechoty 0,645 

10 6270 Grunwaldzka 1,175 

11 6271 Kąkolewska (P), Marcinkowskiego, Niepodległości, Ofiar Katynia 2,590 

12 6272 Kościuszki 0,155 

13 6273 Narutowicza 1,555 

14 6274 Rynek 0,360 

15 6275 Leszczyńskich 0,375 

16 6276 Opalińskich, Zacisze 0,870 

17 6277 Wilkońskiego 0,605 

18 6278 1 Maja (P), Fabryczna,  Krasińskiego, Lipowa, Norwida, Obrońców Lwowa, 
Śniadeckich 

4,400 

19 6279 Dożynkowa 2,285 

20 6280 Racławicka 0,430 

21 6281 Strzelecka 0,950 

22 6282 Magazynowa 0,230 

23 6283 Klonowicza, Nowy Rynek, Przemysłowa 1,245 

24 6285 Słowiańska 0,515 

25 6286 Wolności 0,160 

26 6287 Chrobrego 0,550 

27 6288 Starozamkowa 0,375 

28 6289 17 Stycznia 2,520 

29 6290 Bohaterów Westerplatte 0,595 

30 6291 Prochownia 0,470 

31 6292 Jagiellońska 0,525 

32 6293 Lubuska, Obrońców Warszawy, Okrzei, Spółdzielcza, Szczepanowskiego, 
Wilkowicka 

4,725 

33 6294 Dworcowa, Kasprowicza, Polna, Popiełuszki, Święciechowska, Tama 
Kolejowa, Towarowa 

5,395 

34 6295 Kilińskiego,  0,665 

35 6296 Gronowska 3,075 

  Suma 45,960 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie 
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Układ dróg gminnych 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej posiada gęstą sieć dróg gminnych. 

Na poniższym rysunku ukazano jednostki wchodzące w skład OFAL. W kolejnych 

częściach przedstawiono układ dróg lokalnych w poszczególnych jednostkach 

administracyjnych. 

Rysunek 5. Mapa jednostek administracyjnych tworzących Aglomerację Leszczyńską. 

 

Źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej  

na lata 2030 roku. 

Gmina Krzemieniewo 

Gmina posiada dobry układ komunikacyjny. Lokalny układ komunikacyjny tworzony 

jest przez drogi krajowe, powiatowe oraz gminne. Drogi te odpowiednio tworzą 

powiązania zewnętrzne z systemem komunikacji ponadlokalnej (krajowej, 

regionalnej) oraz powiązania wewnętrzne. Droga krajowa nr 12 dzieli gminę w 

połowie i jest główną osią komunikacyjną. Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć dróg 

gminnych w wymiarze północ-południe oraz wschód-zachód.  

Gmina ma charakter rolniczy, zamieszkiwana jest przez 8,5 tys. mieszkańców. 

Poniższy rysunek przedstawia system komunikacji ponadlokalnej (drogi 

zaznaczone kolorem czerwonym) oraz powiązania wewnętrzne (drogi zaznaczone 

kolorem żółtym) w granicach administracyjnych gminy Krzemieniewo. 

Rysunek 6. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Krzemieniewo. 
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Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Krzemieniewo 

 

Gmina Lipno 

Gmina leży w północnej części Aglomeracji Leszczyńskiej oraz posiada dobry 

i spójny układ komunikacyjny. Lokalny układ komunikacyjny tworzony jest przez 

drogi krajowe, powiatowe oraz gminne. Drogi te odpowiednio tworzą powiązania 

zewnętrzne z systemem komunikacji ponadlokalnej (krajowej, regionalnej) oraz 

powiązania wewnętrzne. Główną arterią komunikacyjną gminy jest DK nr 5 

w przekroju północ-południe, która symetrycznie dzieli gminę. Gmina posiada dużą 

sieć dróg dojazdowych (powiatowych i gminnych) do DK 5. Gmina ma bardzo 

dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych w wymiarze północ-południe oraz wschód-

zachód. Gminę zamieszkuje ponad 7,2 tys. mieszkańców. Ze względu na 

bezpośrednie sąsiedztwo miejskiej aglomeracji leszczyńskiej, w szybkim tempie 
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rozwija się budownictwo mieszkaniowe, szczególnie jednorodzinne (głównie 

w Wilkowicach, Gronówku, Lipnie i Mórkowie).  

Poniższy rysunek przedstawia system komunikacji ponadlokalnej (drogi 

zaznaczone kolorem czerwonym) oraz powiązania wewnętrzne (drogi zaznaczone 

kolorem żółtym) w granicach administracyjnych gminy Lipno.  

Rysunek 7. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Lipno. 

 

Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Lipno 

Gmina Osieczna 

Gmina leży w północno-wschodniej części Aglomeracji oraz posiada spójny układ 

komunikacji wewnętrznej.  Lokalny układ komunikacyjny tworzony jest przez drogę 

krajową, drogę wojewódzką oraz drogi powiatowe oraz gminne. Drogi te 

odpowiednio tworzą powiązania zewnętrzne z systemem komunikacji ponadlokalnej 

(krajowej, regionalnej) oraz powiązania wewnętrzne. Głównymi arteriami 

komunikacyjnymi gminy jest DK nr 12 w przekroju wschód-zachód oraz DW 432 

w układzie północno-zachodnim. Układ dróg wewnętrznych ukształtowany został na 

kanwie układu osadniczego i ma charakter południkowy. Największa koncentracja 

dróg obserwowana jest w obrębie miasta Osieczna.  
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Podstawową gałęzią produkcji gminy jest rolnictwo. Uprawę zbóż i warzyw łączy się 

z hodowlą trzody chlewnej i bydła.  

Poniższy rysunek przedstawia system komunikacji ponadlokalnej (drogi 

zaznaczone kolorem czerwonym) oraz powiązania wewnętrzne (drogi zaznaczone 

kolorem żółtym) w granicach administracyjnych gminy miejsko – wiejskiej Osieczna.  

Rysunek 8. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Osieczna. 

 

Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Osieczno 

Gmina Rydzyna  

Gmina położona jest w południowo - zachodniej części Aglomeracji Leszczyńskiej 

oraz charakteryzuje się spójną siecią komunikacji wewnętrznej.  Lokalny układ 

komunikacyjny tworzony jest przez drogę krajową, drogi powiatowe oraz gminne. 

Drogi te odpowiednio tworzą powiązania zewnętrzne z systemem komunikacji 

ponadlokalnej (krajowej, regionalnej) oraz powiązania wewnętrzne. Głównymi 

arteriami komunikacyjnymi gminy jest DK nr 5 w przekroju północ-południe oraz 

fragment S5. Układ dróg wewnętrznych ukształtowany został na kanwie układu 
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osadniczego i ma charakter zarówno południkowy, jak i równoleżnikowy. 

Największa koncentracja dróg obserwowana jest w obrębie miasta Rydzyna. 

Gmina ma charakter rolniczy. Przemysł rolno - spożywczy jest główną dziedziną 

gospodarki gminy Rydzyna. Poniższy rysunek przedstawia system komunikacji 

ponadlokalnej (drogi zaznaczone kolorem czerwonym) oraz powiązania 

wewnętrzne (drogi zaznaczone kolorem żółtym) w granicach administracyjnych 

gminy miejsko – wiejskiej Rydzyna.  

Rysunek 9. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Rydzyna. 

 

Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Rydzyna 

 

 

Gmina Święciechowa 

Gmina położona jest w południowo - zachodniej części Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Gmina bezpośrednio graniczy z Lesznem od wschodu. Budowa ciągu 
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komunikacyjnego S5 niewątpliwie wpłynie na rozwój gminy. Gmina posiada spójną 

sieć dróg.  Lokalny układ komunikacyjny tworzony jest przez drogę krajową, drogę 

wojewódzką oraz drogi powiatowe i gminne. Drogi te odpowiednio tworzą 

powiązania zewnętrzne z systemem komunikacji ponadlokalnej (krajowej, 

regionalnej) oraz powiązania wewnętrzne. Głównymi arteriami komunikacyjnymi 

gminy jest DK nr 12 w przekroju wschód- zachód oraz DW 323 w układzie północ-

południe. Układ dróg wewnętrznych ukształtowany został na kanwie układu 

osadniczego. Największa koncentracja dróg obserwowana jest w obrębie 

miejscowości Święciechowa oraz na „rogatkach” Leszna. Powierzchnia gminy 

wynosi 135 km2 a zamieszkuje ją 6,7 tys. ludności. Na terenie gminy występują 

fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu. Jest to Przemęcki Park 

Krajobrazowy w rejonie Jeziora Krzyckiego i Kompleks Leśny Śmigiel - 

Święciechowa. W gminie dominuje rolnictwo. Poniższy rysunek przedstawia system 

komunikacji ponadlokalnej (drogi zaznaczone kolorem czerwonym) oraz powiązania 

wewnętrzne (drogi zaznaczone kolorem żółtym) w granicach administracyjnych 

gminy Święciechowa.  
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Rysunek 10. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Święciechowa. 

 

Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Święciechowa 

Gmina Wijewo 

Gmina Wijewo to najmniejsza i wysunięta najbardziej na zachód gmina Aglomeracji 

Leszczyńskiej. Zajmuje 61 km2 i ma 3,3 tys. mieszkańców. Tak w przeszłości, jak 

i obecnie, stanowi obszar przejściowy między Wielkopolską i Śląskiem. Gmina nie 

posiada gęstej sieci dróg, wynika to z uwarunkowań lokalnych.  Lokalny układ 

komunikacyjny tworzony jest przez drogę wojewódzką oraz drogi powiatowe 

i gminne. Drogi te odpowiednio tworzą powiązania zewnętrzne z systemem 

komunikacji ponadlokalnej (krajowej, regionalnej) oraz powiązania wewnętrzne. 

Główną arterią komunikacyjną gminy jest DW 305 w układzie północ-południe. Układ 

dróg wewnętrznych ukształtowany został na kanwie układu osadniczego. Bardzo 

istotny wpływ na zabudowę gminy wywarły uwarunkowania przyrodnicze – sieć jezior 

oraz inne akweny wodne.  
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Teren gminy zalicza się do obszaru turystycznego I kategorii. Gmina Wijewo 

znajduje się na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego. O atrakcyjności 

parku decydują liczne jeziora i siedliska leśne. 

Poniższy rysunek przedstawia system komunikacji ponadlokalnej (drogi zaznaczone 

kolorem pomarańczowym) oraz powiązania wewnętrzne (drogi zaznaczone kolorem 

żółtym) w granicach administracyjnych gminy Wijewo.  

Rysunek 11. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Wijewo. 

 

Źródło: http://www.openstreetmap.org 

Gmina Włoszakowice 

Gmina zajmuje obszar ok 128  km2 w północno zachodniej części Aglomeracji 

Leszczyńskiej. Liczba mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosi: 

stali mieszkańcy 9.187, zameldowani na pobyt czasowy 120. Gmina posiada rzadką 

sieć dróg, wynika to z uwarunkowań lokalnych. Lokalny układ komunikacyjny 

tworzony jest przez drogi powiatowe i gminne. Drogi te tworzą zarazem powiązania 

zewnętrzne, jak i powiązania wewnętrzne. Głównymi arteriami komunikacyjnymi 

gminy jest rozgałęzienie dróg powiatowych  m.in. nr 4760, 3828, 4806, 4759 we 

Włoszakowicach. Układ dróg wewnętrznych ukształtowany został na kanwie układu 

osadniczego oraz lokalnych uwarunkowań środowiskowych. 
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Bezsprzeczne walory krajobrazowe przyciągają na te tereny rzesze turystów. 

Obecność lasów i jezior, a wśród nich Jeziora Dominickiego z wodą czystości 

I klasy daje możliwości wypoczynku biernego i czynnego. Najbardziej popularną 

miejscowością letniskową rejonu jest Boszkowo z dobrze rozwiniętą bazą 

noclegowo - gastronomiczną. Włoszakowice to gmina przemysłowo – turystyczna o 

dużym potencjale rekreacyjnym i działach specjalnych produkcji rolnej 

Poniższy rysunek przedstawia system komunikacji ponadlokalnej (drogi 

zaznaczone kolorem pomarańczowym) oraz powiązania wewnętrzne (drogi 

zaznaczone kolorem żółtym) w granicach administracyjnych gminy Włoszakowice.  

Rysunek 12. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Włoszakowice. 

 

Źródło: http://www.openstreetmap.org 
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Gmina Przemęt 

Gmina Przemęt jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą Aglomeracji 

Leszczyńskiej. Zamieszkiwana jest przez ponad 13 tys. mieszkańców.  

Gmina posiada gęstą sieć dróg, wynika to z uwarunkowań lokalnych.  Lokalny układ 

komunikacyjny tworzony jest przez drogę wojewódzką oraz drogi powiatowe 

i gminne. Drogi te odpowiednio tworzą powiązania zewnętrzne z systemem 

komunikacji ponadlokalnej (krajowej, regionalnej) oraz powiązania wewnętrzne. 

Głównymi arteriami komunikacyjnymi gminy DW 305 w układzie północ-południe. 

Układ dróg wewnętrznych ukształtowany został na kanwie układu osadniczego, 

dostosowanej do uwarunkowań wynikających z bliskości licznych akwenów 

wodnych.  

Poniższy rysunek przedstawia system komunikacji ponadlokalnej (drogi 

zaznaczone kolorem czerwonym) oraz powiązania wewnętrzne (drogi zaznaczone 

kolorem żółtym) w granicach administracyjnych gminy Przemęt.  

Rysunek 13. Przebieg dróg kołowych przez Gminę Przemęt. 

 

Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Przemęt 

 

 



 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

35 

 

Ścieżki rowerowe Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej 

Na terenie objętym opracowaniem – OFAL istnieje rozbudowana sieć szlaków 

rowerowych. Szlaków rowerowych nie należy mylić z drogą rowerową. Turystyczne 

trasy dla rowerów są to oznakowane szlaki rowerowe, które mogą prowadzić 

zarówno po drogach rowerowych w mieście, po wydzielonych, osobnych drogach 

dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi lub niepublicznymi. 

Wypisane poniżej ścieżki rowerowe przebiegają zarówno przy drogach publicznych, 

jak i leśnymi duktami czy drogami polnymi. Ścieżki rowerowe wymienione poniżej 

pełnią funkcję lokalnych produktów turystyczno-rekreacyjnych. Myślą przewodnią 

ich autorów, podczas wytyczania ścieżek często była możliwość zapętlenia ich tak, 

aby tą samą ścieżką można było wrócić do miejsca początkowego. Zauważalna jest 

koncentracja ścieżek rowerowych w części zachodniej Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej, co wynika z walorów krajobrazowo-rekreacyjnych tej 

części obszaru.  

 Szklak Parków Dworskich (23 km) (w całości w Gminie Krzemieniewo) – 

Mierzejewo – Krzemieniewo – Brylewo – Hersztupowo – Bojanice – Górzno; 

 Szlak ziemskich siedzib (18,2 km) (w całości w Gminie Krzemieniewo) – 

Oporowo – Robczysko – Pawłowice – Górzno; 

 Szlak wiatraków (42 km) (szlak przechodzący przez Gminę Poniec /poza 

OFAL/, Gminę Krzemieniewo oraz Gminę Osieczna) Poniec – Lubonia – 

Kociugi – Garzyn – Górzno – Świerczyna; 

 Szlak od pałacu do zamku (32 km) (szlak przechodzący przez Gminę Poniec 

/poza OFAL/, Gminę Krzemieniewo oraz Gminę Osieczna) Rokosowo – 

Oporowo – Mierzejewo – Pawłowice – Kąkolewo – Karczma Borowa – 

Grzybowo – Osieczna; 

 Szlakiem królewskim (19 km) (szlak przechodzący przez Gminę 

Krzemieniewo oraz Gminę Osieczna) – Krzemieniewo – Drobnin – Garzyn – 

Grodzisko – Łoniewo – Osieczna; 

 Szklakiem przez Jaworowy Gar (10,5 km) (szlak przechodzący przez Gminę 

Lipno oraz Gminę Osieczna) – Goniembice – Osieczna – Grodzisko; 
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 Szlak do sanktuarium Maryjnego (7,5 km) (szlak przechodzący przez Gminę 

Lipno oraz Gminę Osieczna) - Osieczna – Drzeczkowo – Sulejewo – Górka 

Duchowna – Żakowo – Koronowo – Wolkowo – Osieczna; 

 Szlak dla krótkodystansowców (7,2 km) (szlak przechodzący przez Gminę 

Osieczna oraz Gminę Krzywiń /poza OFAL/) – Świerczyna – Miąskowo – 

Krzywiń; 

 Wzdłuż lasów i jezior (7,2 km) (szlak przechodzący przez Gminę Osieczna 

oraz Gminę Krzywiń /poza OFAL/) – Osieczna – Witosław – Zgliniec; 

 Wśród leśnej przygody (17,2 km) (szlak przechodzący przez Miasto Leszno 

oraz Gminę Rydzyna) Leszno – (Zaborowo) – Rydzyna – Tarnawa Łąka; 

 Szlak Osieczna Pętla Crossowa (43 km) – (w całości w Gminie Osieczno) 

Kąkolewo – Frankowo – Świerczyna – Ziemnice – Wojnowice – Popowo – 

Drzeczkowo – Wolkowo –Wyciążkowo – Kąkolewo;  

 Rydzyńska „Eska” (24 km) (szlak przechodzący przez Gminę Rydzyna oraz 

Gminę Góra /poza OFAL/) Robczysko – Dąbcze – Rydzyna – Moraczewo – 

Rojęczyn – Jabłonna – Czernina (Zamek); 

 Szlak zamkowy (15,6 km) (w całości w Gminie Rydzyna) Rydzyna (zamek) – 

Moraczewo – Kaczkowo – Tarnawa Łąka – Czernina (Zamek); 

 Szlak przez lasy, łąki i pola (13,5 km) (szlak przechodzący przez Miasto 

Leszno oraz Gminę Rydzyna)  Karczma Borowa (Polana) – Dąbcze – Rydzyna  

- Tworzanki – Robczysko; 

 Szlak dookoła Leszna (25 km) – szlak poprowadzony w całości ulicami 

Leszna; 

 Wśród pól do Lipna (25 km) (szlak przechodzący przez Miasto Leszno, Gminę 

Święciechowa oraz Gminę Lipno) Leszno – Święciechowa – Wilkowice – 

Mórkowo – Leśniczówka; 

 W stronę bukowego jaru (23 km) (szlak przechodzący przez Miasto Leszno 

oraz Gminę Lipno) Leszno (Gronowo) – Wilkowice – Mórkowo – Leśniczówka; 

 Szlak powiatowy (24,5 km) (szlak przechodzący przez Miasto Leszno, gminę 

Lipno, Gminę Włoszakowice) Leszno – Wilkowice – Krzycko Wielkie – 

Włoszakowice – Grotniki – Boszkowo; 
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 Szlak wokół gminy Włoszakowice (44,5 km) (w całości w Gminie 

Włoszakowice) Włoszakowice - leśniczówka Krzyżowiec – Zbarzewo – Jerzyce 

Kościelne – Adamowo – Krzycko Wielkie – Boguszyn – Bukówiec Górny – 

Dłużyna Rezerwat – Grabina – Charbielin – Boszkowo wieś – Boszkowo 

letnisko – Grotniki – Włoszakowice; 

 Szlak jagodowo – grzybowy (21,5 km) (w całości w Gminie Włoszakowice) 

Włoszakowice – leśniczówka Krzyżowiec – Tłucznia - leśniczówka Papiernia – 

Dominice – Włoszakowice; 

 Szlak dookoła Jeziora Dominickiego (11,5 km) (w całości w Gminie 

Włoszakowice) – Boszkowo – (Górsko) – Dominice – Boszkowo; 

 Szlak historycznej dróżki I (21,3 km) (w całości w Gminie Święciechowa) 

Święciechowa – Trzebiny – Niechłód – Gołanice – Krzycko Małe – 

Święciechowa; 

 Szlak historycznej dróżki II (22,6 km) (w całości w Gminie Święciechowa)  

Święciechowa – Niechłód – Długie Nowe – Długie Stare – Trzebiny – 

Święciechowa; 

 Szlak historycznej dróżki III (26,4 km) (w całości w Gminie Święciechowa) 

Święciechowa – Strzyżewice – Henrykowo – Przybyszewo – Długie Stare – 

Trzebiny – Święciechowa; 

 Szlak pośród łąk i lasów (7,2 km) (szlak przechodzący przez Gminę Lipno 

oraz Gminę Święciechowa) Święciechowa – Mórkowo – Święciechowa; 

 Szlak Leszno-Dominice (15,6 km) (szlak przechodzący przez Miasto Leszno, 

Gminę Święciechowa oraz Gminę Włoszakowice) Leszno – Strzyżewice – 

Ogrody – Trzebiny – Niechłód – Zbarzewo; 

 Szlak przyjaźni (21 km) (szlak przechodzący przez Gminy Wijewo oraz Gminę 

Przemęt) Brenno – Miastko – Górsko – Miastko – Brenno; 

 Szlak wśród przyrody (23 km) (szlak przechodzący przez Gminy Wijewo oraz 

Gminę Włoszakowice) Brenno – Zaborówiec – Włoszakowice – Boszkowo – 

Dominice – Górsko – Miastko – Brenno; 

 Szlak łącznikowy do Rydzyny (6 km) (szlak przechodzący przez Gminę 

Święciechowa oraz Gminę Rydzyna) Henrykowo – leśniczówka Książęcy Las – 

Kłoda; 
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 Szlak Górski (22 km) (w całości w Gminie Przemęt) –  Przemęt – Siekówko – 

Siekowko – Kluczewo – Bucz Nowy  – Bucz – Bucz Dębina – Przemęt; 

 Szlak Kaszczorski (19 km) (w całości w Gminie Przemęt) – Wieleń – Kolonia 

Mochy – Mochy w kierunku Świętna (przez Białą Górę) – Kaszczor – Kolonia 

Kaszczor – Wieleń; 

 Szlak Konwaliowy (31 km) (w całości w Gminie Przemęt) – Wieleń – Osłonin – 

– Olejnica – Perkowo  – Przemęt – Błotnica – Radomierz – Górsko – Olejnica – 

Osłonin – Wieleń;   

 Szlak Słoneczny (23 km) (w całości w Gminie Przemęt) – Wieleń – Mochy- 

Solec – Solec Nowy – Nowa Wieś – Wieleń; 

Część z  ww. szlaków  częściowo przebiega tą samą ścieżką - ze względu na 

bogate walory obszaru niektóre ścieżki zostały połączone.
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Lotnictwo cywilne 

Na terenie miasta Leszna funkcjonuje lotnisko Aeroklubu Polskiego (Centralnej 

Szkoły Szybowcowej), usytuowane ok. 3 km na zachód od centrum miasta. 

Lotnisko ma nawierzchnię trawiastą umożliwiającą obsługę samolotów sportowych 

oraz małych samolotów mogących lądować na trawie. Lotnisko ma charakter 

cywilno-sportowy.  

Wojewódzki Szpital Zespolony posiada lądowisko sanitarne, zlokalizowane przy 

ulicy Jana Kiepury.  

Ponadto fragment DK 5, na odcinku Rydzyna – Leszno funkcjonował kiedyś jako 

Drogowy odcinek lotniskowy (DOL) – pas pomocniczy dla wojskowego lotniska 

Wschowa - Łysiny, obecnie również nieeksploatowanego. Odcinek ma szerokość 

20 m i długość 2280 m.  

Najbliższe porty lotnicze znajdują się w odległości 80 km – w Poznaniu (Port 

Lotniczy "Ławica") oraz odległości 110 km – we Wrocławiu (Port Lotniczy Wrocław 

S.A.) od Leszna. 

 

Ocena stanu infrastruktury drogowej 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej posiada dobrze rozwiniętą sieć 

dróg odpowiadającą strukturze zagospodarowania przestrzennego obszaru. Kształt 

układu drogowego determinowany był i jest głównie układem osadniczym. 

To lokacja siedzib ludzkich wymuszała budowę połączeń pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami na przestrzeni dziejów.  

Wykształcony w wielowiekowym procesie rozwoju układ osadniczy i występujące 

kierunki ciążeń, utworzyły istniejący układ drogowy Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Rdzeniem tego układu – jest miasto Leszno. Pozostałe 

jednostki – gminy w układzie przestrzennym, posiadają położenie promieniste 

względem rdzenia. Gminy okalające Leszno, w większości mają charakter rolniczy, 

a ich zagospodarowanie, w głównej mierze to pola uprawne, łąki oraz tereny cenne 

przyrodniczo – tworzone przez liczne jeziora i lasy (Przemęcki Park Krajobrazowy).  
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Ciążenia lokalne względem Leszna na przestrzeni następnych lat, nie powinny ulec 

zmianie pod względem kierunków. Jednak zakłada się, że intensyfikacji nabierze 

ich wymiar, z uwagi na rozrost „funkcjonalnych przedmieść Leszna” na skutek 

bogacenia się ludności oraz stale wzrastających potrzeb ruchu kołowego. 

Leszno jest ważnym ośrodkiem gospodarczo-handlowym (zakłady pracy, 

dostępność wyspecjalizowanych placówek handlowych), edukacyjnym (rozwinięte 

szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz wyższe), społecznym (obiekty użyteczności 

publicznej – urzędy administracji powiatowej oraz zespolonej, obiekty służby 

zdrowia, obiekty sportowo-rekreacyjne) w lokalnej hierarchii jednostek 

osadniczych.  

Na atrakcyjność Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej wpływa także 

dostępność szlaków rowerowych, pieszych oraz konnych. Widoczna jest znaczna 

koncentracja tych szlaków w części zachodniej, co wynika w głównej mierze 

z walorów przyrodniczo – turystycznych tej części Aglomeracji (Gmina Przemęt, 

Gmina Włoszakowice, Gmina Wijewo).  

Układy drogowe z reguły są stabilne w czasie, lecz reagują na zachodzące 

przemiany w sposobie życia i realizacji podróży. W przypadku budowy nowych 

odcinków dróg – istniejące powiązania drogowe zmienią swój charakter  

(z regionalnych na lokalne, lub z lokalnych na wewnętrzne).  

Widoczny jest hierarchiczny układ dróg zgodnie z Teorią ośrodków centralnych.  

Jednostki niższego rzędu posiadają połączenia pomiędzy jednostkami 

równorzędnymi oraz jednostkami wyższego rzędu. Natomiast jednostki wyższego 

rzędu z ośrodkiem centralnym. 

W praktyce układ sieci drogowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej tworzą połączenia pomiędzy jednostkami osadniczymi (jednostki 

niższego rzędu) oraz połączenie tych jednostek z siedzibami gmin (jednostki 



 
 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

41 
 

wyższego rzędu3). Gminy natomiast posiadają dogodne połączenia z Lesznem 

(ośrodek centralny) oraz między pozostałymi siedzibami gmin na terenie OFAL.  

Stan dróg krajowych oraz wojewódzkich przechodzących przez OFAL nie budzi 

większych zastrzeżeń. Drogi te cechują się dostateczną jakością, jednak 

obserwowane są odcinki wymagające modernizacji. Rekomenduje się 

wprowadzenie jednolitego standardu jakości dróg o charakterze 

ponadlokalnym na obszarze OFAL. Jakość infrastruktury pod względem 

rozwiązań technicznych (łącznie z dostępnością ciągów pieszo-rowerowych) 

i jakości nawierzchni nie jest równomierna na obszarze OFAL, lokalnie 

występują nagłe utrudnienia, zwężenia czy  ograniczenia ruchu.  

W przypadku dróg krajowych rekomenduje się modernizację drogi krajowej 

nr 5 w Gminie Lipno oraz drogi krajowej nr 12 w Mieście Lesznie, Gminie 

Święciechowa, Gminie Osieczna oraz Gminie Krzemieniewo. Działania 

modernizacyjne mogłyby polegać na m.in.: 

 wymianie nawierzchni, 

 odnowieniu rowów melioracyjnych,  

 wymianie przepustów zjazdowych, 

 przebudowie skrzyżowań,  

 budowie sygnalizacji świetlnej łącznie z wyznaczeniem przejść dla pieszych 

z wysepką oraz sygnalizacją świetlną, 

 budowie bądź uspójnieniu ciągów pieszo-rowerowych,  

 budowie pasów do lewo i prawo skrętów (gdzie to możliwe), 

 budowie opasek awaryjno-postojowych (gdzie to możliwe). 

Podjęte działania podniosłyby komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg – 

kierowcom, pasażerom, oraz przede wszystkim rowerzystom i pieszym.  

Rozpatrywana sieć dróg powiatowych i gminnych jest siecią gęstą, choć o bardzo 

zróżnicowanej jakości. Zauważa się, że część dróg charakteryzuje się złym stanem 

                                                           
3 Siedziby gminy są przeważnie centrami życia społeczno – gospodarczego lokalnej społeczności. 
W części Inwentaryzacja generatorów ruchu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej 
wymieniono poszczególne instytucje tworzące lokalne centra życia społeczno-gospodarczego.  
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technicznym. Część dróg powiatowych nie posiada żadnej utwardzonej 

nawierzchni, stanowiąc tym samym drogi gruntowe (9,4% dróg powiatowych). 

Zaobserwowano, że nieutwardzone ciągi dróg powiatowych przebiegają głównie 

przez tereny zagospodarowane rolniczo. Obecne natężenie ruchu na tych drogach 

nie wymusza konieczności zmiany nawierzchni dróg. Ponadto zmiana ta wydaje się 

być niezasadna pod kątem efektywności społeczno-ekonomicznej.  

Zaobserwowano również, że część ciągów komunikacyjnych nie posiada poboczy 

oraz chodników – taki stan był głównie obserwowany w bardzo małych 

miejscowościach składających się z kilku do kilkunastu budynków, zamieszkanych 

przez kilka lub kilkanaście rodzin lub na obszarach, gdzie obserwuje się szybki 

rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Generalnie obserwuje się 

prawidłowość: im niższa kategoria dróg, tym gorszy ich stan techniczny. 

Podstawowe problemy transportu w regionie to m.in. brak obwodnic wielu 

miejscowości oraz niski standard techniczny dróg przy ciągle wzrastającej liczbie 

pojazdów. 
 

3.2 Diagnoza systemu transportu zbiorowego 

Transport kolejowy 

Przez obszar OFAL przebiegają 4 linie kolejowe. Dwie linie dwutorowe o przebiegu 

północ-południe (magistrala o znaczeniu międzynarodowym E-20 Świnoujście – 

Poznań – Wrocław – Ostrawa) i wschód- zachód (Tuplice – Łódź Kaliska) oraz dwie 

jednotorowe relacji Leszno-Zbąszyn – Gostyń – Jarocin. Na dwóch odcinkach nie 

jest prowadzony ruch pasażerski. Podstawowe charakterystyki poszczególnych linii 

zestawiono w tabeli. Na obszarze OFAL zlokalizowanych jest 17 stacji lub 

przystanków osobowych. Najważniejszym węzłem jest stacja Leszno, która 

obsługuje zarówno przewozy o zasięgu lokalnym, jak i dalekobieżnym. 

W transporcie kolejowym przewozy wykonywane są przez dwóch przewoźników 

kolejowych: Przewozy Regionalne sp. z o.o. i Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 

Pociągi uruchamiane są na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim: 

 Przewozy Regionalne sp. z o.o. obsługują trasę zelektryfikowaną Wrocław 

Główny – Leszno – Poznań Główny, 
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 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. obsługują trasy niezelektryfikowane Leszno – 

Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski i Leszno – Wolsztyn – Zbąszynek. 

Oprócz nich realizowane są przewozy w zasięgu międzywojewódzkim (krajowym 

i międzynarodowym) na trasie Wrocław – Leszno – Poznań przez PKP Intercity S.A. 
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Rysunek 14. Charakterystyka linii kolejowych na obszarze OFAL. 

Nr 
linii 

Nazwa Odcinek Stacje i przystanki osobowe na 
obszarze OFAL 

Linia 
znaczenia 

państwowego 

Kategoria Liczba 
torów 

Elektryfikacja Nr tabeli 
SRJP4 

Średnia 
liczba par 
pociągów 

osobowych 

14 Łódź Kaliska – 

Tuplice 

Osusz – Kąkolewo Pawłowice – KĄKOLEWO tak pierwszorzędna dwutorowa niezelektryfikowana 350 5 

Kąkolewo – Leszno KĄKOLEWO – Leszno 
Grzybowo – LESZNO 

tak pierwszorzędna dwutorowa niezelektryfikowana 

Leszno – Głogów LESZNO – Lasocice tak pierwszorzędna dwutorowa niezelektryfikowana tylko ruch towarowy 

271 Wrocław Główny 
– Poznań Główny 

Rawicz – Leszno Kaczkowo – Rydzyna – 
LESZNO 

tak magistralna dwutorowa zelektryfikowane 330 9,5 

Leszno – Luboń k. 
Poznania 

LESZNO – Lipno Nowe – 
Górka Duchowna 

tak magistralna dwutorowa zelektryfikowane 15 

359 Leszno – Zbąszyń Leszno – Zbąszyń LESZNO-Wilkowice-
Krzycko Wielkie - 

Włoszakowice - Boszkowo 
- Starkowo - Błotnica - 
Perkowo - Nowa Wieś 
Mochy - Nowy Solec - 

Wroniawy - Nowy Widzim - 
Wolsztyn - Tuchorza - 

Belęcin Wlkp. - Stefanowo - 
Zbąszyń Przedmieście - 

Zbąszyń 

nie drugorzędna jednotorowa niezelektryfikowana 328 6 

360 Jarocin – 
Kąkolewo 

Jarocin – Kąkolewo Krzemieniewo – Garzyn – 
KĄKOLEWO 

nie drugorzędna jednotorowa niezelektryfikowana tylko ruch towarowy 

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

                                                           
4 SRJP: Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów 
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Linie autobusowe 

Miasto Leszno 

Na terenie miasta Leszno, a także częściowo na obszarze gmin Rydzyna, 

Święciechowa i Lipno (na mocy zawartych porozumień komunalnych) funkcjonuje 

komunikacja miejska. Uruchamianych jest 8 linii autobusowych całorocznych i 1 

sezonowa w okresie letnim. Wg stanu na 30 września 2013 r. długość linii 

autobusowych MZK wynosiła 134,2 km, a długość tras – 79,1 km5. Przeciętna 

prędkość komunikacyjna wynosiła 21,49 km/h. Wykaz linii komunikacji miejskiej w 

Lesznie i gminach z którymi zawarto porozumienie przedstawiono w tabeli, a na 

rysunku przedstawiono schemat połączeń. 

Tabela 4. Wykaz linii autobusowych komunikacji miejskiej w Lesznie. 

Nr Trasa R S N 

1 Rynek Zaborowski – Kresowa Cmentarz 19 / 19 3 / 3 0 / 0 

2 Rejtana Spółdzielnia – Strzyżewice 9 / 9 ^ 1 / 1 ^ 1 / 1 ^ 

3 Strzyżewice – Osiecka Cmentarz 12 / 12 6 / 6 5 / 5 

4 Rynek Zaborowski – Spółdzielcza MPEC (w dni wolne) / 
Wilkowice (w dni robocze) 

13 / 13 3 / 3 0 / 0 

 5 * Kosmonautów – Osiecka Cmentarz 7 / 6 6 / 5 6 / 5 

6 Rejtana Spółdzielnia – Dworzec kolejowy 37 / 36 10 / 10 7 / 7 

10 Dworzec kolejowy – Galeria Leszno 10 / 10 5 / 5 4 / 4 

11 Chocimska – Święciechowa 18 / 18 9 / 8 5 / 5 

12 Chocimska – Kłoda stacja kolejowa / Tarnowa Łąka 16 / 16 # 13 / 12 # 7 / 7 # 

* - linia kursuje tylko w okresie 1.04-31.10 
^ - jeden kurs ze Strzyżewic wykonywany jest tylko w okresie 1.11-31.03 
# - jeden kurs w każdym kierunku w dni robocze wykonywany jest w okresie roku szkolnego, 
z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych, do Tarnowej Łąki wykonywane są 4 (w dni robocze 
i soboty) oraz 1 (w niedziele i święta) pary kursów 

źródło: MZK Leszno. 

                                                           
5 Zintegrowany Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna. 
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Rysunek 15. Schemat sieci autobusowej MZK Leszno. 

 

źródło: www.mzk.leszno.pl [dostęp: 7.12.2014] 
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Powiat Leszczyński 

Na obszarze powiatu leszczyńskiego i gminy Przemęt funkcjonuje kilkadziesiąt linii 

autobusowych o charakterze regionalnym. Łączą one poszczególne miejscowości 

głównie z Lesznem, ale także z sąsiednimi miastami (m.in. Rawicz, Kościan, 

Gostyń, Góra, Wschowa, Wolsztyn). Linie te charakteryzują się zróżnicowanymi 

parametrami i częstotliwością kursowania, z reguły dość niewielką. Większość 

kursów realizowanych jest tylko w dni nauki szkolnej. Najwięcej kursów w dni 

powszednie wykonywanych jest na linii PKS Leszno nr 122012 relacji Leszno – 

Góra (32 kursy) oraz na linii przewoźnika Artur Maćkowiak nr 13 relacji Leszno – 

Osieczna (27 kursów). Tylko na 18 liniach (16,5% wszystkich) realizowanych jest 

więcej niż 5 kursów w dni powszednie. Łącznie w rozkładach jazdy są 392 kursy. 

W dni wolne oferowanych jest niewiele kursów – w soboty kursuje tylko 10 linii na 

których wykonywane są 53 kursy, a w niedziele i święta kursuje 7 linii oferujących 

39 kursów.  

Tabela 5. Wykaz linii autobusowych na obszarze OFAL na które zezwolenia wydał Prezydent Miasta Leszna 

 
 

przewoźnik 

 
 

nr linii 
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Celtur Mórkowo 1 Leszno, Lipowa (MPWiK) - Goniembice - 

Górka Duchowna - Lipno - Mórkowo 
2 0 0 

Celtur Mórkowo 002 Leszno, Lipowa (MPWiK) - Klonówiec - 
Lipno – Mórkowo 

6 2 0 

Maćkowiak Osieczna 13 Leszno, Magazynowa - Trzebania – 
Osieczna 

27 18 18 

PKS Leszno 121501 Leszno - Wilkowice - Lipno - Leszno 1 0 0 

PKS Leszno 121553 Leszno - Gronówko - Wyciążkowo - 
Wolkowo - Osieczna - Świerczyna 

4 0 0 

PKS Leszno 121576 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Górzno 1 0 0 

PKS Leszno 121593 Leszno - Dąbcze - Tworzanice - 
Pawłowice - Oporowo 

1 0 0 

PKS Leszno 121596 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Górzno 1 0 0 

PKS Leszno 121627 Leszno - Kąkolewo - Garzyn – 
Krzemieniewo 

1 0 0 

PKS Leszno 121632 Leszno - Kąkolewo - Mały Dwór – 
Pawłowice 

2 0 0 

PKS Leszno 121673 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Dąbcze - 
Tworzanice - Pawłowice - Oporowo 

1 0 0 
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PKS Leszno 121696 Leszno - Kąkolewo - Grodzisko - 
Łoniewo - Osieczna - Świerczyna - 
Bojanice – Belęcin 

2 0 0 

PKS Leszno 121749 Leszno - Nowy Świat - Pawłowice – 
Oporowo 

4 0 0 

PKS Leszno 121782 Leszno - Święciechowa - Jezierzyce – 
Włoszakowice 

7 0 0 

PKS Leszno 121797 Leszno - Kąkolewo - Grodzisko - 
Świerczyna - Kleszczewo - Bojanice 

4 0 0 

PKS Leszno 121798 Leszno - Kąkolewo - Grodzisko - 
Świerczyna - Kleszczewo - Bojanice 

3 0 0 

PKS Leszno 121799 Leszno - Kąkolewo - Grodzisko - 
Świerczyna - Bojanice - Belęcin 

3 0 0 

PKS Leszno 121809 Leszno - Święciechowa - Gołanice - 
Krzycko - Sądzia - Bukówiec - 
Włoszakowice - Ujazdowo - Boszkowo 

5 0 0 

PKS Leszno 121845 Leszno - Święciechowa - Gołanice - 
Jezierzyce - Włoszakowice - Boszkowo 

5 0 0 

PKS Leszno 121854 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - 
Krzemieniewo 

2 0 0 

PKS Leszno 121916 Leszno - Dąbcze - Tworzanice - 
Pawłowice - Mały Dwór 

1 0 0 

PKS Leszno 121927 Leszno - Kąkolewo - Pawłowice - 
Oporowo 

1 0 0 

PKS Leszno 121930 Leszno - Nowy Świat - Pawłowice - 
Krzemieniewo - Bielawy - Wygoda 

2 0 0 

PKS Leszno 121932 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Górzno 1 0 0 

PKS Leszno 121940 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - 
Krzemieniewo - Wygoda 

1 0 0 

PKS Leszno 121969 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - 
Kaczkowo - Jabłonna 

1 0 0 

PKS Leszno 122040 Leszno - Święciechowa - Gołanice - 
Krzycko - Sądzia - Bukówiec - 
Włoszakowice - Dłużyna 

4 0 0 

PKS Leszno 122041 Leszno - Święciechowa - Jezierzyce - 
Gołanice - Krzycko - Sądzia - Bukówiec - 
Dłużyna 

2 0 0 

PKS Leszno 122098 Leszno - Kąkolewo - Grodzisko - 
Świerczyna - Wojnowice 

1 0 0 

PKS Leszno 122099 Leszno - Trzebania - Osieczna - 
Wojnowice 

1 0 0 

źródło: Urząd Miasta Leszna. 
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Tabela 6. Wykaz linii autobusowych na obszarze OFAL na które zezwolenia wydał Starosta Wolsztyński. 

 
 
 

przewoźnik 

 
 
 

nr linii 

 
 
 

trasa 

liczba kursów 

d
n
i 
p
o
w

s
z
e
d

n
ie

 

s
z
k
o
ln

e
 

s
o
b
o
ty

 

n
ie

d
z
ie

le
 i
 ś

w
ię

ta
 

R&J Wolsztyn 1 Wolsztyn - Adamowo - Widzim Stary - 
Wroniawy - Stradyń - Solec - Mochy – 
Kaszczor 

23 6 0 

PKS Nowa Sól 174049 Wolsztyn - Adamowo - Widzim Stary - 
Wroniawy - Stradyń - Solec - Mochy - 
Kaszczor - Wieleń - Osłonin 

2 0 0 

PKS Nowa Sól 174067 Wolsztyn - Adamowo - Widzim Stary - 
Wroniawy - Stradyń - Solec - Mochy - 
Nowa Wieś k/Moch - Perkowo - 
Zaborowo - Przemęt 

b/d b/d b/d 

źródło: Urząd Gminy Przemęt. 

 

Tabela 7. Wykaz linii autobusowych na obszarze OFAL na które zezwolenia wydał Wójt Gminy Przemęt. 
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PKS Leszno 200 Siekówko - Błotnica - Przemęt - Perkowo 
- Zaborowo – Przemęt 

11 0 0 

PKS Leszno 201 Olejnica - Radomierz - Błotnica – 
Przemęt 

5 0 0 

PKS Leszno 202 Górsko - Osłonin - Wieleń - Kaszczor 6 0 0 

PKS Leszno 203 Siekowo - Kluczewo - Borek - Kluczewo 
– Siekowo 

3 0 0 

źródło: Urząd Gminy Przemęt. 
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Tabela 8. Wykaz linii autobusowych na obszarze OFAL na które zezwolenia wydał Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
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PKS Leszno 121500 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Sądzia - 
Bukówiec - Włoszakowice - Boszkowo - Starkowo - Błotnica – 
Przemęt 

2 0 0 

PKS Leszno 121503 Kościan - Kobylniki - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - 
Poladowo - Popowo - Barchlin - Bucz - Sączkowo - Kluczewo 
- Siekowo – Przemęt 

4 0 0 

PKS Leszno 121506 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Jezierzyce - 
Włoszakowice - Zaborówiec - Brenno - Wijewo - Wieleń - 
Osłonin - Olejnica – Radomierz 

1 0 0 

PKS Leszno 121510 Leszno - Święciechowa - Piotrowice - Niechłód - Zbarzewo - 
Osowa Sień – Wschowa 

1 0 0 

PKS Leszno 121512 Leszno - Dąbcze - Maruszewo - Tworzanice - Przybiń - 
Robczysko - Pawłowice - Lubonia - Oporówko - Oporowo - 
Czarkowo - Drzewce - Śmiłowo – Poniec 

2 0 0 

PKS Leszno 121518 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Boguszyn - 
Bronikowo – Morownica 

1 0 0 

PKS Leszno 121519 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - 
Pomykowo - Miechcin - Janiszewo - Poniec - Śmiłowo - 
Drzewce - Czarkowo - Łęka Wielka - Rokosowo - Bączy Las - 
Teodożewo - Żytowiecko - Łęka Mała - Maciejewo - 
Grodzisko - Aleksandrowo - Sikorzyn - Czachorowo - Poraj – 
Gostyń 

1 0 0 

PKS Leszno 121527 Leszno - Przybyszewo - Lasocice - Długie Stare - Dębowa 
Łęka – Wschowa 

1 0 0 

PKS Leszno 121546 Leszno - Henrykowo - Laskowa - Chróścina Witoszyce - 
Witoszyce - Radosław - Wioska - Wronów - Siciny - Łękanów 
– Naratów 

2 0 0 

PKS Leszno 121564 Leszno - Gronówko - Wyciążkowo - Goniembice - Wolkowo - 
Drzeczkowo - Popowo Woniewskie - Karmin - Wonieść - 
Jezierzyce k/Wonieścia 

2 0 0 

PKS Leszno 121567 Leszno - Dąbcze - Maruszewo - Tworzanice - Przybiń - 
Robczysko - Poniec - Zawada - Gościejewice - Tarchalin - 
Bojanowo - Golina Wielka - Golinka - Gierłachowo - Kawcze - 
Antoniewo - Zakrzewo - Żołędnica - Sarnówka - Sarnowa – 
Rawicz 

2 0 0 

PKS Leszno 121568 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - 
Pomykowo - Miechcin - Janiszewo - Poniec - Zawada - 
Gościejewice - Tarchalin - Bojanowo - Golina Wielka - 
Golinka - Gierłachowo - Kawcze - Antoniewo - Zakrzewo - 
Żołędnica - Sarnówka - Sarnowa – Rawicz 

2 0 0 

PKS Leszno 121569 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - 
Pomykowo - Miechcin - Janiszewo - Waszkowo - Poniec - 
Zawada - Gościejewice - Tarchalin - Bojanowo - Golina 
Wielka - Golinka - Gierałchowo - Kawcze - Antoniewo - 
Zakrzewo - Żołędnica - Sarnówka – Rawicz 

4 0 0 

PKS Leszno 121570 Leszno - Nowa Wieś k/Leszna - Pawłowice - Kociugi - 1 0 0 
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Drobnin - Krzemieniewo - Karchowo - Belęcin - Siemowo - 
Kosowo - Gola k./Gostynia - Gostyń - Piaski - Godurowo - 
Michałowo - Drogoszewo - Zalesie - Dąbrówka - Grodnica - 
Koszkowo - Wycisłowo - Jawory - Jeżewo - Borek 

PKS Leszno 121582 Leszno - Lasocice - Długie Stare - Długie Nowe - Dębowa 
Łęka - Osowa Sień – Wschowa 

7 1 1 

PKS Leszno 121585 Leszno - Karolewko - Klonówiec - Lipno - Radomicko - 
Wydorowo - Nierążkowo - Śmigiel - Glińsko - Czacz - 
Karśnice - Bielawy k/Kraśnic - Wilkowo Polskie - Śniaty 

2 0 0 

PKS Leszno 121595 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - 
Pomykowo - Miechcin - Janiszewo - Poniec - Dzięczyna - 
Karzec - Pudliszki - Krobia - Potarzyca - Krzyżanki - Gębice - 
Pępowo - Babkowice - Gumienice – Pogorzela 

4 0 0 

PKS Leszno 121600 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo - 
Wygoda - Herszputowo - Płaczkowo - Gola k./Gostynia - 
Otówko - Gostyń - Piaski - Godurowo - Michałowo - 
Drogoszewo - Zalesie - Dąbrówka - Grodnica - Koszkowo - 
Wycisłowo - Jawory - Jeżewo – Borek (kursuje tylko w ferie i 
wakacje) 

0 0 0 

PKS Leszno 121601 Wschowa - Nowa Wieś k./Wschowy - Hetmanice - Lgiń - 
Radomyśl - Wijewo - Brenno - Miastko - Górsko 

2 0 0 

PKS Leszno 121603 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo - 
Wygoda - Herszputowo - Płaczkowo - Gola - Otówko - 
Gostyń - Piaski - Godurowo - Michałowo - Drogoszewo - 
Zalesie - Wygoda - Siedmiorów Drugi - Trzecianów - Karolew 
– Borek 

1 0 0 

PKS Leszno 121631 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Boguszyn - 
Bukówiec - Włoszakowice - Zaborówiec - Brenno - Wijewo - 
Wieleń - Osłonin - Olejnica – Radomierz 

1 0 0 

PKS Leszno 121653 Wschowa - Nowa Wieś k/Wschowy - Hetmanice - Lgiń - 
Radomyśl - Wijewo - Potrzebowo - Wróblów - Sława 

1 0 0 

PKS Leszno 121663 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Augustowo - Kaczkowo 
- Jabłonna - Czernina - Ligota - Strumyk - Ligota - Kruszyniec 
– Góra 

2 0 0 

PKS Leszno 121668 Wschowa - Nowa Wieś k./Wschowy - Hetmanice - Lgiń - 
Radomyśl - Wijewo – Brenno 

1 0 0 

PKS Leszno 121709 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Augustowo - Kaczkowo 
- Rojęczyn - Bojanowo - Golina Wielka - Wydartowo - 
Dąbrówka k./Rawicza - Izbice - Żylice - Rawicz - Jagodnia - 
Miejska Górka - Sobiałkowo - Oczkowice - Dłoń - Płaczkowo - 
Bartoszewice - Jutrosin - Rogożewo - Smolice - Kobylin Stary 
- Kobylin - Fijałów - Wyganów - Kuklinów - Romanów - 
Lutogniew – Krotoszyn 

13 0 0 

PKS Leszno 121729 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Sądzia - 
Bukówiec - Włoszakowice - Dłużyna - Boszkowo - Starkowo - 
Błotnica – Przemęt 

1 0 0 

PKS Leszno 121734 Leszno - Nowa Wieś k/Leszna - Pawłowice - Lubonia - 
Oporówko - Grabówiec - Krzemieniewo - Karchowo - Belęcin 
- Siemowo - Kosowo - Gola k/Gostynia - Otówko - Gostyń 

1 0 0 

PKS Leszno 121743 Leszno - Kąkolewo - Pawłowice - Kociugi - Drobnin - 
Krzemieniewo - Karchowo - Belęcin - Siemowo - Kosowo - 
Gola - Otówko – Gostyń 

4 0 0 

PKS Leszno 121745 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Sądzia - 
Bukówiec - Boguszyn - Bronikowo - Morownica - Śmigiel - 
Glińsko - Czacz - Ponin - Kobylniki – Kościan 

2 0 0 
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PKS Leszno 121750 Leszno - Nowa Wieś k./Leszna - Pawłowice - Kociugi - 
Drobnin - Mierzejewo - Grabówiec - Krzemieniewo - 
Karchowo - Belęcin - Siemowo - Kosowo - Gola k./Gostynia - 
Otówko – Gostyń 

4 0 0 

PKS Leszno 121751 Leszno - Nowa Wieś k./Leszna - Pawłowice - Kociugi - 
Drobnin - Mierzejewo - Grabówiec - Krzemieniewo - Bielawy - 
Brylewo - Wygoda - Herszputowo - Belęcin - Siemowo - 
Kosowo - Gola k./Gostynia - Otówko – Gostyń 

2 0 0 

PKS Leszno 121756 Leszno - Dąbcze - Maruszewo - Tworzanice - Przybiń - 
Robczysko - Pawłowice - Lubonia - Oporówko - Czarkowo - 
Łęka Wielka - Łęka Mała - Żytowiecko - Teodożewo - 
Bączylas - Rokosowo - Drzewce - Śmiłowo - Poniec 

1 0 0 

PKS Leszno 121759 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Boguszyn - 
Bukówiec - Machcin - Bronikowo - Morownica - Śmigiel - 
Glińsko - Czacz - Ponin - Kobylniki – Kościan 

3 0 0 

PKS Leszno 121769 Leszno - Gronówko - Wyciążkowo - Goniembice - Wolkowo - 
Drzeczkowo - Popowo Woniewskie - Karmin - Wonieść - 
Popowo Woniewskie - Karmin - Wonieść - Karmin - Spławie - 
Stare Bojanowo - Bruszczewo - Koszanowo - Śmigiel - 
Glińsko - Czacz - Ponin - Kobylniki – Kościan 

2 0 0 

PKS Leszno 121784 Kościan - Kobylniki - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - 
Poladowo - Popowo - Barchlin - Bucz - Sączkowo - Kluczewo 
- Siekowo – Przemęt 

4 0 0 

PKS Leszno 121793 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Sądzia - 
Bukówiec - Boguszyn - Bronikowo - Morownica - Śmigiel - 
Glińsko - Czacz - Ponin - Kobylniki – Kościan 

2 0 0 

PKS Leszno 121820 Leszno - Kąkolewo - Łoniewo - Grodzisko - Świerczyna - 
Ziemice - Ustronie - Wojnowice - Maciejewo - Kąty - 
Czerwona Wieś - Krzywiń - Lubiń - Bieżyń - Mościszki 

2 0 0 

PKS Leszno 121821 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Augustowo - Kaczkowo 
- Lasotki - Kaczkowo - Rojęczyn - Bojanowo - Golina Wielka - 
Wydartowo - Dąbrówka k./Rawicza - Izbice - Żylice - Rawicz 

2 0 0 

PKS Leszno 121828 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Augustowo - Kaczkowo 
- Rojęczyn - Bojanowo - Golina Wielka - Wydartowo - 
Dąbrówka k/Rawicza - Izbice - Żylice - Rawicz - Jagodnia - 
Miejska Górka - Sobiałkowo - Konary - Oczkowice - Dłoń - 
Płaczkowo - Bartoszewice - Jutrosin - Rogożewo - Smolice - 
Kobylin Stary – Kobylin 

4 0 0 

PKS Leszno 121837 Leszno - Karolewko - Klonówiec - Lipno - Radomicko - 
Wydorowo - Nietążkowo - Śmigiel - Nowa Wieś k/Śmigla - 
Żegrówko – Bielawy 

1 0 0 

PKS Leszno 121900 Leszno - Nowa Wieś k./Leszna - Pawłowice - Lubonia - 
Oporówko - Oporowo - Łęka Wielka 

1 0 0 

PKS Leszno 121912 Leszno - Dąbcze - Maruszewo - Tworzanice - Przybiń - 
Robczysko - Poniec - Dzięczyna - Dzięczynka - Karzec - 
Pudliszki – Krobia 

1 0 0 

PKS Leszno 121941 Wschowa - Nowa Wieś k./Wschowy - Hetmanice - Lgiń - 
Radomyśl - Wijewo - Brenno - Wieleń - Kaszczor - Łupice - 
Bagno – Ciosaniec 

3 0 0 

PKS Leszno 121943 Wschowa - Nowa Wieś k./Wschowy - Hetmanice - Lgiń - 
Radomyśl - Wijewo - Brenno - Wieleń - Kaszczor - Łupice 

2 0 0 

PKS Leszno 121948 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Tarnowa Łąka - 
Czernina - Ligota - Kruszyniec – Góra 

3 0 0 

PKS Leszno 121968 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Augustowo - Kaczkowo 
- Jabłonna - Czernina - Ligota - Kruszyniec - Góra 

6 0 0 
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PKS Leszno 121973 Leszno - Karolewko - Wilkowice - Mórkowo - Smyczyna - 
Lipno - Radomicko - Wydorowo - Nietążkowo - Śmigiel - 
Glińsko - Czacz - Ponin - Kobylniki – Kościan 

6 0 0 

PKS Leszno 121975 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo - 
Karchowo - Belęcin - Siemowo - Kosowo - Gola k./Gostynia - 
Otówko – Gostyń 

2 0 0 

PKS Leszno 121976 Leszno - Lasocice - Długie Stare - Długie Nowe - Dębowa 
Łęka - Osowa Sień - Wschowa - Kondratowo - Kandlewo - 
Zamysłów - Górczyna – Szlichtyngowa 

2 0 0 

PKS Leszno 121979 Leszno - Trzebania - Osieczna - Berdychowo - Świerczyna - 
Miąskowo - Boża Wola – Krzywiń 

1 0 0 

PKS Leszno 121989 Leszno - Nowa Wieś k/Leszna - Pawłowice - Kociugi - 
Drobnin - Krzemieniewo - Karchowo - Belęcin - Siemowo - 
Kosowo - Gola k/Gostynia - Otówko – Gostyń 

1 0 0 

PKS Leszno 121995 Leszno - Nowa Wieś k./Leszna - Pawłowice - Kociugi - 
Drobnin - Mierzejewo - Grabówiec - Krzemieniewo - Bielawy - 
Brylewo - Wygoda - Herszputowo - Płaczkowo - Kosowo - 
Gola – Otówko-Gostyń 

2 0 0 

PKS Leszno 121996 Leszno - Nowa Wieś k./Leszna - Pawłowice - Kociugi - 
Drobnin - Mierzejewo - Grabówiec - Krzemieniewo - Bielawy - 
Brylewo - Wygoda - Herszputowo - Płaczkowo - Gola - 
Otówko – Gostyń 

0 2 0 

PKS Leszno 122001 Leszno - Karolewko - Klonówiec - Lipno - Radomicko - 
Wydorowo - Nierążkowo - Śmigiel - Poladowo - Popowo - 
Barchlin - Bucz - Sączkowo – Przemęt 

2 0 0 

PKS Leszno 122004 Leszno - Karolewko - Klonówiec - Lipno - Radomicko - 
Wydorowo - Nietążkowo - Śmigiel - Glińsko - Czacz - Ponin - 
Kobylniki - Kościan - Pianowo - Kurowo - Kawczyn - 
Jarogniewice - Głuchowo - Piotrowo – Zadory 

1 0 0 

PKS Leszno 122012 Leszno - Henrykowo - Laskowa - Chróścina Witoszyce - 
Chróścina - Glinka - Góra - Stara Góra - Rogów Górowski - 
Osetno - Kieltów - Luboszyce - Irządze - Ciechanów - 
Marcinówka - Lubów - Chobienia - Majówka - Zdzisławice - 
Śleszów – Jemielno 

32 10 8 

PKS Leszno 122014 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - 
Pomykowo - Miechcin - Janiszewo - Waszkowo - Poniec - 
Zawada - Gościejewice - Tarchalin - Bojanowo - Golina 
Wielka - Golina - Gierłachowo - Kawcze - Antoniewo - 
Zakrzewo - Żołędnica - Sarnówka – Rawicz 

4 0 0 

PKS Leszno 122015 Leszno - Trzebania - Osieczna - Berdychowo - Świerczyna - 
Ziemnice - Ustronie - Wojnowice - Maciejewo - Kąty - 
Czerwona Wieś - Krzywiń - Gierłachowo - Jerka - Kopaszewo 
- Rogaczewo Małe - Choryń - Katarzynin - Racot - Kościan 

12 0 0 

PKS Leszno 122017 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Augustowo - Kaczkowo 
- Jabłonna - Czernina - Ligota - Kruszyniec - Góra 

6 0 0 

PKS Leszno 122018 Leszno - Święciechowa - Gołanice - Krzycko - Boguszyn - 
Bukówiec - Włoszakowice - Zaborówiec - Brenno - Wijewo - 
Wieleń - Osłonin - Olejnica – Radomierz 

1 0 0 

PKS Leszno 122020 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo - 
Wygoda - Hersztupowo - Płaczkowo - Gola - Otówko – 
Gostyń 

15 2 2 

PKS Leszno 122021 Leszno - Trzebania - Osieczna - Wojnowice - Maciejewo - 
Kąty - Czerwona Wieś - Krzywiń - Gierłachowo - Jerka - 
Kopaszewo - Rogaczewo Małe - Choryń - Katarzynin - Racot 
– Kościan 

1 0 0 
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PKS Leszno 122030 Leszno - Lasocice - Długie Stare - Wschowa - Sława - 
Sulechów - Zielona Góra - Krosno Odrzańskie - Gubin 

2 2 2 

PKS Leszno 122055 Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo - 
Bielawy - Brylewo - Wygoda - Herszputowo - Płaczkowo - 
Gola - Otówko – Gostyń 

1 0 0 

PKS Leszno 122075 Leszno - Lasocice - Długie Stare - Długie Nowe - Dębowa 
Łęka - Wschowa - Jędrzychowice - Górczyna - Szlichtyngowa 
- Wilków - Klucze - Serby Stare - Serby Nowe - Głogów 

10 0 0 

PKS Leszno 122088 Leszno - Dąbcze - Rydzyna - Kłoda - Augustowo - Rojęczyn - 
Kaczkowo - Jabłonna - Czernina - Ligota - Kruszyniec - Góra 

1 0 0 

PKS Leszno 122091 Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - Miechcin - 
Janiszewo - Poniec - Śmiłowo - Drzewce - Czarkowo – 
Oporowo 

1 0 0 

PKS Leszno 122100 Leszno - Henrykowo - Laskowa - Chróścina Witoszyce - 
Witoszyce - Chróścina - Glinka - Sławęcice - Góra - Lubin 
Górniczy 

4 0 0 

PKS Nowa 
Sól 

174487 Sokołowice - Popowo Stare - Bucz - Barchlin - Radomierz - 
Boszkowo - Bucz - Starkowo - Przemęt - Radomierz – 
Starkowo 

1 0 0 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

 

Tabela 9. Wykaz linii autobusowych na obszarze OFAL na które zezwolenia wydał Marszałek Województwa Lubuskiego. 
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Juliusz 
Wróblów 

176201 Wschowa - Nowa Wieś k/Wschowy - Hetmanice - Lgiń - 
Radomyśl - Wijewo - Potrzebowo - Sława 

10 0 0 

Leonidas Sława 178004 Sława - Kaszczor - Mochy - Solec - Wolsztyn - Opalenica - 
Buk – Poznań 

6 4 4 

Leonidas Sława 178005 Leszno - Święciechowa - Krzycko - Sądzia - Bukówiec - 
Włoszakowice - Wijewo - Potrzebowo - Sława 

10 6 4 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

 

Na rysunku przedstawiony został schematycznie przebieg tras linii autobusowych 

na obszarze OFAL. 
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Rysunek 16. Schemat przebiegu linii autobusowych na obszarze OFAL. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy



 
 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

56 
 

Taryfy i bilety 

W komunikacji miejskiej obsługiwanej przez MZK Leszno obowiązuje taryfa 

uchwalona przez Radę Miejską Leszna6. Funkcjonują następujące rodzaje biletów: 

 jednorazowy (uprawnia do jednorazowego przejazdu), 

 jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie (nie podlega kasowaniu i jest 

ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony), 

 miesięczny sieciowy imienny (uprawnia do przejazdu we wszystkie dni 

miesiąca), 

 dekadowy sieciowy imienny (uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, czyli 

przez okres kolejno następujących po sobie 10 dni). 

 

Odrębne ceny biletów obowiązują na terenie miasta Leszno, a odrębne na każdym 

z odcinków tras podmiejskich (na terenie gmin Rydzyna, Święciechowa i Lipno). 

Bilet miesięczny lub dekadowy wykupiony na jedną z tras podmiejskich na terenie 

miasta Leszno funkcjonuje jak bilet sieciowy. 

Pozostali przewoźnicy sami kształtują ceny biletów. Nie zamieszczają informacji o 

cenach na swoich stronach internetowych. W PKS Leszno wysokość opłaty zależy 

od odległości. Przykładowy bilet normalny z Leszna do Włoszakowic przez Krzycko 

Wielkie kosztuje 7,60 zł (25 km). 

Na trasach gdzie realizowane są zarówno kursy MZK, jak i PKS ceny biletów 

jednorazowych normalnych kształtują się następująco: 

 Leszno – Święciechowa: MZK 3,90 zł, PKS 4,50 zł, 

 Leszno – Rydzyna: MZK 4,50 zł, PKS 4,20 zł, 

 Leszno – przejazd po mieście: MZK 2,70 zł, PKS 3,00 zł. 

 

                                                           
6 uchwała nr XXXV/518/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, 
bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji 
podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa 
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Nie obowiązują żadne wspólne oferty taryfowe z jednym wyjątkiem. Na linii 13 

relacji Leszno – Osieczna, obsługiwanej przez prywatnego przewoźnika Artura 

Maćkowiaka, na terenie miasta Leszno obowiązują ceny biletów i uprawnienia do 

przejazdów bezpłatnych i ulgowych takie jak w autobusach MZK7. Nie można 

jednak skorzystać z biletu MZK, oferta obejmuje tylko cenę biletu. Na pozostałym 

odcinku trasy do Osiecznej obowiązuje tylko cennik ustalony przez przewoźnika. 

Miasto Leszno płaci przewoźnikowi za stosowanie cen i ulg określonych w uchwale 

Rady Miejskiej Leszna. W 2014 roku wynagrodzenie to ustalono na kwotę 2000 zł 

brutto miesięcznie. 

 

Tabor autobusowy 

MZK Leszno 

Operator przewozów w komunikacji miejskiej – Miejski Zakład Komunikacji 

w Lesznie posiada 22 autobusy. Jest to tabor stosunkowo nowy – średnia wieku 

taboru wynosi 6,1 (mediana: 5). Udział pojazdów niskopodłogowych wynosi 90,9% - 

tylko 2 autobusy nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Większość (21 pojazdów) posiadanych przez MZK autobusów spełnia normy emisji 

spalin, co najmniej Euro 2 (7 autobusów spełnia normę EEV). Wszystkie 

wyposażone są w elektroniczne wyświetlacze i zapowiedzi głosowe kolejnych 

przystanków. 11 autobusów, zakupionych w 2010 roku, posiada monitoring 

i klimatyzację. 

Strukturę taboru wg kryterium pojemności przedstawiono na rysunku, a spis taboru 

– w tabeli. 

                                                           
7 umowa nr GK.038.01.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. pomiędzy miastem Leszno, a Arturem Maćkowiakiem 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowo-Warsztatowe Artur Maćkowiak z 
siedzibą w Osiecznej 
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Tabela 10. Struktura taboru MZK Leszno wg liczby miejsc dla pasażerów. 

 

Źródło: MZK Leszno. 

Tabela 11. Wykaz autobusów MZK Leszno. 

Nr Marka i typ Rocznik Norma 
emisji 
spalin 

Liczba miejsc 

ogółem siedzących 

101 Jelcz 120M 2000 - 110 33 

102 Jelcz M081MB 2003 Euro 2 40 18 

104 Jelcz M081MB3 2005 Euro 3 36 20 

105 Jelcz M120I 2005 Euro 3 104 34 

106 Jelcz M081MB3 2005 Euro 3 36 20 

107 Jelcz M121I 2007 Euro 3 105 28 

108 Jelcz M121I 2007 Euro 3 105 28 

109 Jelcz M121I 2007 Euro 3 105 28 

110 Jelcz M121I 2008 Euro 4 105 28 

111 Jelcz M121I 2008 Euro 4 105 28 

112 Jelcz M083C 2008 Euro 4 60 20 

113 Solaris Urbino 12 2010 Euro 5 95 28 

114 Solaris Urbino 12 2010 Euro 5 95 28 

115 Solaris Urbino 12 2010 Euro 5 95 28 

116 Solaris Urbino 12 2010 Euro 5 95 28 

117 Solaris Urbino 8,9LE 2010 EEV 65 22 

118 Solaris Urbino 8,9LE 2010 EEV 65 22 

119 Solaris Urbino 8,9LE 2010 EEV 65 22 

120 Solaris Urbino 8,9LE 2010 EEV 65 22 

121 Solaris Urbino 8,9LE 2010 EEV 65 22 

122 Solaris Urbino 8,9LE 2010 EEV 65 22 

123 Solaris Urbino 8,9LE 2010 EEV 65 22 
źródło: MZK Leszno. 
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PKS Leszno 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno sp. z o.o. jest głównym 

przewoźnikiem obsługującym połączenia o charakterze powiatowym i wojewódzkim. 

Tabor obsługujący linie pozamiejskie zostanie przedstawiony na przykładzie tego 

przedsiębiorstwa. Analizę przeprowadzono na podstawie autobusów zgłoszonych 

do wykonywania przewozów regularnych jako załącznik do zezwoleń wydawanych 

przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Bazę zweryfikowano w Centralnej 

Ewidencji Pojazdów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ostatecznie do analizy 

przyjęto 130 autobusów. 

PKS Leszno eksploatuje tabor o średniej wieku 21,5 roku (mediana: 23). Najstarszy 

autobus wyprodukowano w 1983 roku, a najmłodszy pochodzi z 2005 roku. Tylko 

jeden z posiadanych pojazdów (Setra S215NR z 1993 roku) posiada niską podłogę, 

co stanowi 0,8%). Prawie połowa z posiadanych pojazdów to autobusy Autosan H9-

21, które dawniej stanowiły podstawę taboru przedsiębiorstw z rodziny PKS, 

obecnie nie spełniają już standardów, m.in. ze względu na ręcznie otwierane drzwi, 

hałas i niski komfort podróży. Nie spełniają również jakichkolwiek norm emisji 

spalin. 

Tabor eksploatowany w połączeniach powiatowych i wojewódzkich, z uwagi na 

zasięg przewozów, jest najczęściej wyposażony w większą liczbę miejsc 

siedzących. W przypadku PKS Leszno udział miejsc siedzących w ogólnej 

pojemności taboru wynosi 78%. Dla porównania, w taborze MZK Leszno 

współczynnik ten wynosi 32%. 

Użytkowany jest tabor różnej pojemności – od 21 do 100 miejsc. Udział 

poszczególnych kategorii pojemności przedstawiono na wykresie. Część taboru 

tego przewoźnika oznakowana jest logotypem „Milla” – marki handlowej przewozów 

realizowanych przez PKS Leszno, a także marki biura podróży. 
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Tabela 12. Struktura taboru PKS Leszno wg liczby miejsc dla pasażerów. 

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Centralna Ewidencja Pojazdów. 

 

3.3 Badanie natężenia ruchu 

Dla potrzeb diagnozy stanu systemu transportowego wykonane zostały badania 

natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową. Badania wykonano w 36 punktach 

pomiarowych w sieci drogowej na obszarze OFAL. Badania wykonano w okresie od 

28 października do 6 listopada 2014 r. (w dni powszednie: wtorek, środa, czwartek) 

metodą obserwacji jawnej standaryzowanej jako pomiar 12-godzinny. Metodą 

obliczeniową uzyskano wynik średniego dobowego ruchu (SDR). Dodatkowo 

wykorzystane zostały dane z pomiarów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 na 

drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zbiorcze wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli, a także przedstawiono na 

rysunku. 
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Rysunek 16. Wyniki badań natężenia ruchu na obszarze OFAL. 
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2 Leszno, Unii Europejskiej 9237 1312 28 521 683 44 31 43 11898 300 

3 Leszno, Kąkolewska 7133 637 169 22 6 139 23 13 8142 228 

4 Leszno, Konstytucji 8808 1674 138 1252 1012 47 10 13 12955 135 

5 Leszno, Konstytucji/park 15046 2629 196 630 1747 86 33 39 20406 1326 

6 Leszno, Mickiewicza 9396 521 128 77 58 137 66 35 10417 265 

7 Leszno, Piłsudskiego 12970 1779 179 423 1257 59 47 67 16781 289 

8 Leszno, Śniadeckich 8812 1605 248 104 14 296 54 15 11148 178 

9 Leszno, Wilkowicka 4627 934 4 111 266 16 28 81 6066 274 

10 Leszno, Spółdzielcza 4946 815 31 39 158 82 25 39 6135 393 

11 Leszno, Jana Pawła II 21019 3037 297 915 2398 298 82 200 28247 194 

12 Leszno, Lipowa 10027 1792 385 463 101 106 69 70 13013 353 

13 Leszno, 17 stycznia 10851 929 16 0 101 81 35 45 12058 524 

14 Leszno, Okrężna 2322 477 166 242 271 32 46 49 3605 173 

15 Leszno, Dożynkowa 3416 497 2 15 2 13 23 22 3989 205 

16 Leszno, Jana Pawła II/park 13241 1893 83 518 1338 219 43 22 17356 589 

17 Święciechowa, Leszczyńska 7991 1249 21 228 180 77 52 22 9818 242 

18 Święciechowa, Kosmonaut. 908 173 4 3 0 9 3 24 1125 32 

19 DK 5, Leszno/Rydzyna 13955 2529 46 483 1579 115 20 68 18794 122 

20 Rydzyna, Wolności 2660 274 15 66 18 63 16 14 3065 91 

21 S5, Junoszyn 4070 817 21 335 1107 17 5 3 6374 0 

22 DK 5, Rojęczyn/Gołaszyn 2951 462 6 190 206 30 2 26 3873 21 

23 Włoszakowice, Leszczyńska 3049 843 12 327 209 23 64 130 4656 9 

24 Przemęt, Jagiellońska 2226 451 5 248 77 17 62 146 3233 255 

25 Popowo Stare/Poledowo 1810 367 7 124 75 9 23 43 2458 30 

26 Gołanice 4170 726 27 3 322 37 16 25 5326 5 

27 Pawłowice, Mielżyńskich 2489 310 25 53 49 44 21 62 3054 455 

28 Lipno, Dworcowa 2231 407 19 11 129 26 29 35 2886 42 

29 Lipno, Powstańców Wlkp. 2600 420 45 121 162 56 35 26 3465 85 

30 Krzemieniewo/Oporówko 644 145 6 32 30 14 10 53 934 15 

31 Wilkowice, Święciechowska 1406 354 0 60 132 5 6 53 2016 16 

32 Kłoda, Rzeczypospolitej 3281 453 184 143 101 59 35 112 4367 194 

33 Kłoda, Kolejowa/Zapłocie 1879 311 107 185 43 37 32 78 2631 176 

34 Gronówko, Myśliwska 1193 184 6 25 8 19 30 17 1483 67 

35 Nowy Świat, Estkowskiego 1950 249 9 28 30 18 25 17 2325 197 

36 Wilkowice, Lipowa 3433 500 13 29 91 28 25 70 4188 91 

37 Sączkowo 1701 291 10 68 37 12 20 24 2162 12 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 17. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na obszarze OFAL. 
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30214 DW305,Wolsztyn – Kaszczor 2749 310 162 226 18 46 14 3525 b.d. 

30215 DW 305, Kaszczor – gr. woj. 2484 268 114 145 12 34 22 3079 b.d. 

30236 DW 316, gr. woj. – Kaszczor 923 112 68 50 6 23 12 1194 b.d. 

30166 DW 323, Leszno – gr. woj. 2212 254 86 73 30 24 22 2701 b.d. 

30175 DW 432, Leszno – Osieczna 4742 531 193 245 41 64 18 5834 b.d. 

30176 DW432, Osieczna – Krzywiń 2530 344 127 271 30 23 17 3342 b.d. 

90714 DK 5, Śmigiel – Leszno 9413 1775 551 1621 64 34 12 13470 9 

90713 DK 5, Leszno – Rydzyna 10903 1541 479 1410 82 37 26 14478 40 

90712 DK 5, Rydzyna – Rawicz 6755 1273 419 1320 51 24 21 9863 4 

30316 DK12, Wschowa – Długie St. 5742 1037 358 1183 89 28 18 8455 11 

90724 DK 12, Długie St. – Leszno 6057 993 393 1187 92 45 25 8792 11 

90710 DK 12, Leszno – Dobramyśl 5547 693 215 388 56 36 17 6952 10 

90709 DK12, Dobr. – Krzemieniewo 4342 608 174 411 41 31 29 5636 58 

90708 DK12, Krzemien. - Gostyń 3719 624 200 458 50 22 22 5095 38 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
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Rysunek 18. Kartogram natężeń ruchu drogowego w punktach pomiarowych na obszarze OFAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (podkład: openstreetmap.org) 
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Rysunek 19. Kartogram natężeń ruchu drogowego w punktach pomiarowych na obszarze miasta Leszno. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań (podkład: openstreetmap.org). 
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Przeprowadzone zostało również badanie natężenia ruchu wraz ze strukturą 

kierunkową na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 5 i 12 w Lesznie (al. Konstytucji 3 

Maja / Jana Pawła II / Estkowskiego). Wyniki przedstawiono w tabeli. 

Rysunek 20. Wyniki badań natężenia ruchu na skrzyżowaniu dróg krajowych 5 i 12 w Lesznie. 
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skręt w prawo 
(al. Jana Pawła II) 

3536 675 2 223 419 3 34 6 4898 0 

skręt w lewo 
(ul. Estkowskiego) 

3660 576 190 355 943 25 33 33 5817 164 

na wprost (kier. 
Wrocław) 

5509 567 9 170 514 13 13 2 6797 0 

al
. K

o
n

st
yt

u
cj

i 

o
d

 W
ro

cł
aw

ia
 skręt w prawo 

(ul. Estkowskiego) 
3833 511 139 240 164 12 5 7 4911 52 

skręt w lewo 
(al. Jana Pawła II) 

2738 526 100 585 106 37 13 5 4109 253 

na wprost (kier. 
Poznań) 

7544 1134 37 208 677 101 24 10 9736 0 

al
. J

an
a 

P
aw

ła
 II

 skręt w prawo 
(kier. Wrocław) 

1436 248 8 81 202 9 15 32 2032 79 

skręt w lewo 
(kier. Poznań) 

2083 176 2 44 22 5 1 0 2332 0 

na wprost (ul. 
Estkowskiego) 

6538 1068 39 210 355 54 22 37 8324 641 

u
l. 

E
st

ko
w

sk
ie

g
o

 skręt w prawo 
(kier. Poznań) 

3850 548 115 108 322 16 9 15 4982 10 

skręt w lewo 
(kier. Wrocław) 

3097 378 5 0 67 9 6 63 3521 118 

na wprost (al. J. 
Pawła II) 

6050 827 72 114 872 28 24 51 8037 273 

Źródło: opracowanie własne. 



 
 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

66 
 

Na podstawie wyników badań można określić miejsca (odcinki) gdzie występuje 

największe natężenie ruchu pojazdów poszczególnych rodzajów. Największe 

obciążenie występuje w ciągu al. Jana Pawła II w Lesznie oraz al. Konstytucji. 

Największe natężenie ruchu ciężarowego (w porównaniu do natężenia ruchu 

ogółem) występuje oprócz tych ulic (i pozostałych odcinków dróg krajowych) także 

na ulicach Piłsudskiego i Okrężnej (10-14%). W powiecie najwięcej ciężarówek 

przejeżdża we Włoszakowicach (ul. Leszczyńska), w Przemęcie (ul. Jagiellońska) 

i w Wilkowicach (ul. Święciechowska) – po 10% ruchu ogółem oraz na drodze 

ekspresowej S5 (23% ruchu). 

W zakresie ruchu rowerowego procentowo największy udział tego środka transportu 

zaobserwowano w Pawłowicach (ul. Mielżyńskich) – aż 15%. W innych miejscach 

rowery stanowiły maksymalnie 8% badanego ruchu (Leszno – al. Konstytucji, 

ul. Spółdzielcza i Estkowskiego oraz Przemęt – ul. Jagiellońska i Kłoda – 

ul. Kolejowa). W wartościach bezwzględnych najwięcej rowerów przejechało przez 

punkt pomiarowy przy al. Konstytucji na wysokości parku. Analizując strukturę 

godzinową natężenia ruchu należy stwierdzić, że rowery służą głównie jako środek 

transportu do pracy lub szkoły – w godzinach szczytu widać bowiem zdecydowane 

zwiększenie ruchu, również pod względem kierunku przemieszczania się. 

3.4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Analizę zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego 

przeprowadzono na podstawie statystyk i danych zbiorczych związanych ze 

zdarzeniami drogowymi odnotowanymi przez Komendę Miejską Policji w Lesznie 

(w odniesieniu do miasta Leszno i powiatu leszczyńskiego) oraz Komendę 

Powiatową Policji w Wolsztynie (w odniesieniu do gminy Przemęt). 

 

  



 
 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

67 
 

Tabela 13. Liczba zdarzeń drogowych na obszarze administrowania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

 
 

rok 

 
liczba zdarzeń 

drogowych 

w tym:  

wypadki z 
ofiarami w 
ludziach 

w tym: liczba 
kolizji wypadki z 

ofiarami 
śmiertelnymi 

liczba osób 
zmarłych 

liczba 
osób 

rannych 

2013 1516 195 12 13 251 1321 

2012 1561 166 8 13 231 1395 

2011 1558 166 10 14 221 1392 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Przedstawione informacje pozwalają stwierdzić, iż ogólna liczba zdarzeń drogowych 

odnotowanych przez WRD KMP Leszno w omawianym okresie ma tendencję 

spadkową w stosunku do roku 2012 o 45 (2,88%) oraz do 2011 roku odpowiednio 

o 42 zdarzenia (2,7%). Natomiast w kategorii wypadków z ofiarami w ludziach 

w stosunku do lat 2011 i 2012, ma tendencję wzrostową i wyniosła o 29 więcej, 

co stanowi 17,46%. 

 
Tabela 14. Liczba zdarzeń drogowych w poszczególnych miesiącach w latach 2011-2013. 

rok: 2013 2012 2011 

Miesiąc wypadki kolizje wypadki kolizje wypadki kolizje 

Styczeń 9 141 16 117 8 124 

Luty 14 116 13 120 10 115 

Marzec 9 140 9 95 11 91 

Kwiecień 10 84 12 93 13 117 

Maj 11 110 10 101 14 108 

Czerwiec 19 107 19 109 18 103 

Lipiec 15 96 15 134 11 119 

Sierpień 19 101 20 130 23 102 

Wrzesień 19 134 9 127 15 129 

Październik 16 82 19 149 13 132 

Listopad 27 105 10 107 14 93 

Grudzień 27 105 14 113 16 159 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Tabela 15. Liczba zdarzeń drogowych w poszczególnych dniach tygodnia w latach 2011-2013. 

rok: 2013 2012 2011 

Dzień wypadki kolizje wypadki kolizje wypadki kolizje 

poniedziałek 31 215 29 198 27 221 

Wtorek 28 197 20 104 22 189 

Środa 33 208 24 225 34 231 

czwartek 28 190 22 228 24 222 

Piątek 34 241 28 271 23 246 

Sobota 20 163 18 150 25 172 

niedziela 21 107 25 119 11 119 

       Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 
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Tabela 16. Liczba zdarzeń drogowych w poszczególnych okresach doby w latach 2011-2013. 

rok: 2013 2012 2011 

okres doby wypadki kolizje wypadki kolizje wypadki kolizje 

06:00-14:00 82 593 59 613 68 647 

14:00-22:00 898 627 82 669 83 634 

22:00-06:00 24 101 25 113 15 111 

                               Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

 

Największą ilość zdarzeń drogowych (147 zdarzeń tj. 9,7% ogółu) odnotowano 

w godzinach 15:00-16:00 kiedy to znacząco wzrasta natężenie ruchu drogowego na 

terenie miasta Leszno, natomiast wypadków drogowych z ofiarami w ludziach 

najwięcej odnotowano w godzinach 16:00-17:00: 17 zdarzeń, co stanowi 8,7% 

ogółu. 

Liczbę zdarzeń w poszczególnych latach odnotowanych na terenie powiatu 

grodzkiego i ziemskiego przedstawiono w tabeli. 

 
Tabela 17. Liczba zdarzeń drogowych na obszarze powiatu leszczyńskiego. 

 
Obszar 

 
rok 

 
liczba zdarzeń 

drogowych 

w tym: 

wypadki z 
ofiarami w 
ludziach 

w tym: liczba 
kolizji liczba osób 

zmarłych 
liczba osób 

rannych 

powiat 
leszczyński 

(ziemski) 

2013 565 110 11 153 455 

2012 552 101 9 158 451 

2011 567 83 10 123 484 

miasto 
Leszno  
(powiat 
grodzki) 

2013 951 85 2 98 866 

2012 1009 65 2 73 944 

2011 991 83 4 98 908 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Analizę stanu bezpieczeństwa w pozostałych gminach na obszarze OFAL 

przedstawiona została w kolejnej tabeli. 
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Tabela 18. Liczba zdarzeń drogowych w poszczególnych gminach obszaru OFAL 

 
gmina 

 
rok 

wypadki z 
ofiarami w 
ludziach 

w tym: liczba 

kolizji liczba osób 
zmarłych 

liczba osób 
rannych 

Lipno 2013 25 2 32 79 

2012 14 1 17 71 

2011 15 0 24 95 

Osieczna 2013 21 0 36 100 

2012 13 2 18 77 

2011 17 1 19 74 

Krzemieniewo 2013 12 4 19 44 

2012 19 2 28 42 

2011 5 1 8 44 

Przemęt 2013 6 0 6 46 

2012 6 1 6 47 

2011 9 3 7 62 

Rydzyna 2013 15 3 20 90 

2012 18 2 26 88 

2011 16 5 22 73 

Święciechowa 2013 16 1 19 79 

2012 22 0 40 103 

2011 13 1 26 112 

Włoszakowice 2013 18 1 23 55 

2012 10 2 19 51 

2011 11 1 14 60 

Wijewo 2013 3 0 4 8 

2012 5 0 10 19 

2011 6 0 6 13 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Z powyższych zestawień wynika, iż najmniejszą ilością zdarzeń i największym 

poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego charakteryzuje się gmina Wijewo, 

natomiast gminą o największej liczbie zdarzeń jest Osieczna. 

Statystyki obejmują także zdarzenia drogowe, które miały miejsce na drogach 

krajowych nr 5 i 12 przebiegających przez obszar OFAL. 

Tabela 19. Liczba zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 5 na odcinku przebiegającym przez obszar OFAL. 

 
Gmina 

 
rok 

wypadki z 
ofiarami w 
ludziach 

w tym: liczba kolizji 

liczba osób 
zmarłych 

liczba osób 
rannych 

Lipno 2013 15 2 22 42 

2012 8 1 9 49 

2011 9 0 17 58 

Leszno 2013 6 0 8 189 

2012 9 1 8 214 
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2011 14 1 17 178 

Rydzyna 2013 11 2 16 50 

2012 12 2 14 52 

2011 7 5 10 41 

Razem 2013 32 4 46 281 

2012 29 4 31 315 

2011 30 6 44 277 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Tabela 20. Liczba zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 12 na odcinku przebiegającym przez obszar OFAL. 

 
gmina 

 
Rok 

wypadki z 
ofiarami w 
ludziach 

w tym: liczba kolizji 

liczba osób 
zmarłych 

liczba osób 
rannych 

Święciechowa 2013 3 1 3 24 

2012 6 0 17 25 

2011 3 0 9 37 

Leszno 2013 24 2 25 111 

2012 11 1 16 172 

2011 12 1 15 170 

Osieczna 2013 5 0 9 28 

2012 2 0 4 20 

2011 3 0 7 26 

Krzemieniewo 2013 8 3 12 21 

2012 11 2 17 23 

2011 3 1 6 24 

Razem 2013 40 6 49 184 

2012 30 3 54 240 

2011 21 2 37 257 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Poza omówionymi wyżej ciągami komunikacyjnymi jako najbardziej zagrożone 

występowaniem zdarzeń wskazywane są droga powiatowa nr 4760P (Leszno – 

Włoszakowice – Boszkowo) gdzie w 2013 roku doszło do 12 wypadków z ofiarami 

w ludziach, w których 15 osób zostało rannych oraz droga wojewódzka nr 432 

(Leszno – Osieczna – Kąty) gdzie doszło do 12 wypadków drogowych z ofiarami 

w ludziach, gdzie 17 osób zostało rannych, a ponadto odnotowano 41 kolizji. 

Na terenie gminy Przemęt na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji 

w Wolsztynie jako najbardziej zagrożone odcinki dróg można wskazać drogę 

wojewódzką nr 305, gdzie doszło do 6 wypadków w których 6 osób zostało rannych 

i do 28 kolizji oraz drogi powiatowe nr 3820P, 3821P i 3823P na których doszło 

łącznie do 10 wypadków, gdzie śmierć poniosła jedna osoba, a 7 zostało rannych. 

Odnotowano tam ponadto 65 kolizji. 
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Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi na terenie miasta Leszno są: 

 al. Konstytucji 3 Maja stanowiąca ciąg drogi krajowej nr 5, gdzie odnotowano 128 

zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków z ofiarami w ludziach w których 7 osób 

zostało rannych; 

 skrzyżowanie o ruchu okrężnym Rondo Podwale, które w części stanowi ciąg 

drogi krajowej nr 5, gdzie zaistniały 44 zdarzenia drogowe, w tym jeden wypadek 

w którym została ranna jedna osoba; 

 al. Jana Pawła II stanowiąca ciąg drogi krajowej nr 12, gdzie zaistniały 43 

zdarzenia drogowe w tym 7 wypadków z ofiarami w ludziach, gdzie 8 osób 

zostało rannych; 

 ul. Grota-Roweckiego która stanowi ciąg drogi krajowej nr 12, gdzie odnotowano 

43 zdarzenia drogowe, w tym 5 wypadków z ofiarami w ludziach, gdzie 5 osób 

odniosło obrażenia; 

 ul. Grunwaldzka, gdzie doszło do 32 zdarzeń drogowych, w tym do 4 wypadków 

z ofiarami w ludziach, w których 7 osób zostało rannych; 

 ul. Estkowskiego stanowiąca ciąg drogi krajowej nr 12, gdzie odnotowano 20 

zdarzeń drogowych, w tym 7 wypadków z ofiarami w ludziach, gdzie 2 osoby 

poniosły śmierć, a 6 zostało rannych. 

 

Przyczyny i sprawcy wypadków w ujęciu statystycznym przedstawione zostały 

w kolejnych tabelach. 

Tabela 21.  Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z ofiarami w ludziach. 

rok: 2013 2012 2011 

Nieudzielenie pierwszeństwa 53 30 41 

Niedostosowanie prędkości 56 52 45 

Nieprawidłowe manewry na drodze (wyprzedzanie, skręcanie, 
itp.) 

16 18 13 

Błędy pieszych 14 8 12 

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych 14 15 19 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 
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Tabela 22. Sprawcy zdarzeń drogowych wg wieku. 

rok: 2013 2012 2011 

przedział wiekowy wypadki kolizje wypadki kolizje wypadki kolizje 

7 – 14 3 3 2 4 1 4 

15 – 17 3 3 3 9 6 3 

18 – 24 42 229 45 262 40 267 

25 – 39 56 372 38 409 53 363 

40 – 59 42 310 35 320 32 315 

pow. 60 22 131 15 142 14 128 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

Tabela 23. Sprawcy zdarzeń drogowych wg rodzaju pojazdu, którym kierowali 

rok: 2013 2012 2011 

rodzaj pojazdu wypadki kolizje wypadki kolizje wypadki kolizje 

autobus 1 2 0 8 0 8 

ciągnik rolniczy 0 8 0 8 0 8 

motocykl 2 5 2 8 9 10 

motorower 7 4 3 9 3 6 

rower 8 6 9 12 10 11 

samochód ciężarowy 26 187 14 201 11 191 

samochód osobowy 124 830 110 893 112 845 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

 

Pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu narażony jest w dużym stopniu na skutki 

zdarzeń drogowych w których uczestniczy. Udział pieszych w poszczególnych 

kategoriach zdarzeń przedstawiono w tabeli. 

Tabela 24. Udział pieszych w zdarzeniach drogowych oraz ofiarach wypadków. 

zdarzenie / rok: 2013 2012 2011 

wypadki drogowe 20% 19% 22% 

zabici 53% 27% 42% 

ranni 14% 13% 15% 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Lesznie. 

 

Na podstawie analizy zebranego materiału należy uznać, iż na terenie miasta 

Leszna należy dokonać przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Jana 

Pawła II przez odseparowanie ruchu pieszych od ruchu rowerowego oraz 

przebudowy skrzyżowań w ciągu al. Jana Pawła II w zakresie wydzielenia 

przejazdów dla rowerzystów na każdym wlocie skrzyżowań (osobne sygnalizatory, 

przejazd przez drogę wyróżniony asfaltem o zmienionym kolorze – domyślne 

pomarańczowy lub czerwony). 
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W ciągu drogi krajowej nr 5 od granicy miasta Leszno w stronę Wrocławia, na 

odcinku Leszno – Rydzyna konieczne jest wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego 

ze szczególnym uwzględnieniem drogi dla rowerów z podjazdem do  zbiornika 

retencyjnego w Rydzynie. Aktualnie istniejąca droga dla rowerów poprowadzona 

jest tylko do skrzyżowania DK 5 z drogą do miejscowości Dąbcze co zmusza 

kierujących rowerami do poruszania się po drodze krajowej o dużym natężeniu 

ruchu, co stanowi istotne zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. 

 

 

3.5 Organizacja i zarządzanie ruchem 

Na obszarze OFAL funkcjonują w transporcie drogowym: 

- gminne przewozy pasażerskie (linie komunikacyjne nie wykraczające poza 

obszar jednej gminy lub kilku gmin, które zawarły porozumienie) w postaci 

komunikacji miejskiej obejmującej obszar miasta Leszno oraz gmin Rydzyna, 

Święciechowa i Lipno, 

- wojewódzkie i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie (linie komunikacyjne 

wykraczające poza obszar jednego powiatu). 

Nie występują powiatowe przewozy pasażerskie, gdyż żadna linia komunikacyjna 

nie obejmuje tylko obszaru powiatu leszczyńskiego – linie wjeżdżają do miasta 

Leszno, będącego odrębnym powiatem grodzkim lub przekraczają granice innych 

sąsiadujących powiatów. 

Z uwagi na to, iż do 31 grudnia 2016 r. przewoźnicy wykonujący transport drogowy 

osób uzyskują zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wg 

dotychczasowych zasad, czyli na podstawie ustawy o transporcie drogowym, 

organy wydające zezwolenia różnią się od organizatorów właściwych ze względu na 

przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dotyczy to w szczególności 

linii komunikacyjnych obsługujących obszar powiatu leszczyńskiego, 

a wjeżdżających do miasta Leszno stanowiącego odrębny powiat grodzki. 

Zezwolenie na wykonywanie przewozów na takiej linii wydaje bowiem Prezydent 
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Miasta Leszna. Linie te stanowią jednak wojewódzkie przewozy pasażerskie, gdyż 

między tymi powiatami (leszczyńskim i miastem na prawach powiatu Leszno) nie 

zostało zawarte porozumienie. 

Ponieważ do obszaru OFAL należy również gmina Przemęt z powiatu 

wolsztyńskiego również linie komunikacyjne przebiegające z powiatu 

leszczyńskiego do gminy Przemęt są wojewódzkimi przewozami pasażerskimi. 

Zezwolenie na wykonywanie przewozów na takiej linii wydaje Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego (lub innego, jeżeli linia przebiega również przez 

obszar innego województwa, a przewoźnik ma siedzibę poza województwem 

wielkopolskim). 

Powiat leszczyński nie wykonuje więc żadnych zadań związanych 

z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. 

W gminnych przewozach pasażerskich – w komunikacji miejskiej obejmującej 

Leszno i gminy z którymi podpisane zostało porozumienie komunalne (Rydzyna, 

Święciechowa i Lipno) przewozy wykonywane są przez Miejski Zakład Komunikacji 

w Lesznie, który jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym przez 

miasto Leszno.  

Zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego wykonuje prezydent 

miasta. Jest on organem wykonawczym miasta. Wykonuje on swoje zadania przy 

pomocy urzędu miasta. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miasta określa 

regulamin organizacyjny nadany przez prezydenta miasta. 

W chwili obecnej zadania i obowiązki związane z publicznym transportem 

drogowym wykonuje w Urzędzie Miasta Leszna kilka jednostek8, w tym: 

- Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji: 

 wykonywanie obowiązków zarządcy drogi wynikających z ustawy o drogach 

publicznych i innych ustaw (dot. przystanków) 

                                                           
8 zarządzenie nr 486/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna 
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- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 

 zapewnienie prawidłowości realizacji zadań Miasta dotyczących 

świadczenia usług komunalnych w zakresie (…) komunikacji miejskiej 

- Wydział Spraw Obywatelskich: 

 w zakresie działalności gospodarczej (…) wydawanie i cofanie licencji oraz 

zaświadczeń na przewóz osób i rzeczy. 

Będący w strukturze Urzędu Wydział Komunikacji zajmuje się tylko sprawami 

związanymi z rejestracją pojazdów, stacjami kontroli pojazdów, prawami jazdy 

i szkoleniami kierowców. 

Jednostki te nie są w jednym pionie organizacyjnym. Miejski Zarząd Dróg 

i Inwestycji podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta, Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska podlega I Zastępcy Prezydenta Miasta, 

a Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji – II Zastępcy Prezydenta 

Miasta. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który zgodnie z podziałem 

zadań w największym stopniu odpowiada za sprawy związane z publicznym 

transportem zbiorowym zajmuje się również szeregiem innych zagadnień 

związanych m.in. z czystością, ciepłownictwem, kanalizacją i wodociągami, 

terenami zieleni, odpadami, cmentarzami, targowiskami, szaletami, zoo 

i schroniskami dla zwierząt, a przez podległy mu Referat Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa również całością spraw związanych z ochroną środowiska oraz 

gospodarką wodną, leśną i rolną. 

Część zadań przypisanych organizatorowi publicznego transportu zbiorowego 

w mieście Leszno realizuje operator, czyli Miejski Zakład Komunikacji. Zakład działa 

na podstawie statutu9 w którym określono przedmiot działalności zakładu, którym 

jest wykonywanie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

oraz jego zasięg – zbiorowe przewozy pasażerskie na terenie miasta Leszna, a 

                                                           
9 uchwała nr 41/91 Zarządu Miasta Leszna z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu 
Komunikacji 
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także poza jego granicami. Zakładowi przyznano w statucie prawo decydowania 

o zakresie i kształcie podaży oferowanych usług przewozowych, pod nadzorem 

miasta. Podział kompetencji między poszczególne podmioty przedstawiono 

w tabeli. 

Tabela 25. Podmioty realizujące funkcje organizatorskie w publicznym transporcie zbiorowym w Lesznie w 2013 r. 

 
Funkcja organizatorska 

Podmiot 
realizujący 

funkcję 

Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z 
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności 
ruchowej 

MZK 

Podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo 
do aktualizacji tego planu 

Urząd Miasta i 
MZK 

Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego trans-portu 
zbiorowego, w szczególności w zakresie: 
− standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców 
− korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 
− funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
− funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego 
− systemu informacji dla pasażera 

MZK 

Określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o 
charakterze użyteczności publicznej 

MZK 

Ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka 
samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 
właściwości organizatora 

Rada Miasta 

Określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

Rada Miasta 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Urząd Miasta 

Zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Urząd Miasta 

Ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 
listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.), za 
usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Rada Miasta 

Ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 

MZK 

Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 nie dotyczy 

Źródło: Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020 

Przewozy wykonuje 1 operator i 7 przewoźników, których podstawowe dane 

zebrano w tabeli. Operator, MZK Leszno, realizuje usługi na podstawie powierzenia, 

zgodnie ze swoim statutem. Pozostali przewoźnicy wykonują przewozy na własny 

rachunek. 

  



 
 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

77 
 

Tabela 26. Wykaz operatorów i przewoźników obsługujących linie autobusowe na obszarze OFAL. 

nazwa przewoźnika lub operatora siedziba i adres własność 
(główny udziałowiec) 

Miejski Zakład Komunikacji 
w Lesznie 

ul. Leśna 4 
64-100 Leszno 

zakład budżetowy 
(miasto Leszno – 100%) 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Leszno sp. z o.o. 

ul. Narutowicza 76 
64-100 Leszno 

prywatna 
(M. Kowalski – 28%, 
M. Krzelowski – 29%, 
T. Fabiszak – 18%) 

Usługi Transportowo-Warsztatowe 
Artur Maćkowiak 

ul. Śniadeckich 14 
64-113 Osieczna 

prywatna 
(działalność gosp.) 

Przedsiębiorstwo Transportowe 
„R&J” sp. z o.o. 

ul. Żeromskiego 16 
64-200 Wolsztyn 

prywatna 
(Intertrans PKS SA – 69%, 

Z. Józiak – 16%, 
K. Rojek – 16%) 

P.U.H. „Juliusz” Krzysztof Myśliwiec 
Przewozy Osobowo-Towarowe, 

Handel 

Wróblów 46 
67-410 Sława 

prywatna 
(działalność gosp.) 

Przewozy Pasażerskie „Leonidas” 
s.c. Stanisław Matczak, Urszula 

Matczak 

ul. Odrodzonego Wojska 
Polskiego 15 
67-410 Sława 

prywatna 
(spółka cywilna) 

„Celtur” s.c. 
Anna i Stanisław Cebula 

Mórkowo 62 
64-111 Lipno 

prywatna 
(spółka cywilna) 

PKS Nowa Sól 
sp. z o.o. w likwidacji 
(rozwiązanie spółki) 

ul. Przyszłości 1 
67-100 Nowa Sól 

prywatna 
(PKS w Gorzowie Wlkp.  

sp. z o.o. – 47% 
PKS S.A. Żary – 47%) 

Źródło: zezwolenia wydane przez poszczególne organy, Krajowy Rejestr Sądowy. 

Organizacja systemu informacji dla pasażera 

Obecnie informacją pasażerską zajmują się poszczególni przewoźnicy i operatorzy 

we własnym zakresie. Podstawową formą informacji jest rozkład jazdy na 

przystanku. Wywieszany jest on samodzielnie przez MZK Leszno (w komunikacji 

miejskiej) oraz PKS Leszno i pozostałych przewoźników (na liniach regionalnych). 

Rozkłady jazdy zamieszczane są na przystankach w formie papierowej, naklejanej 

na tabliczkę z blachy przymocowaną do słupka lub na szybę wiaty przystankowej. 

Brak jest wspólnej formy graficznej rozkładów jazdy. Nie zawierają one wszystkich 

oczekiwanych przez pasażerów elementów, w szczególności listy kolejnych 

przystanków. Na dworcu autobusowym PKS Leszno znajduje się ponadto zbiorcza 

tablica z odjazdami. 

 

 



 
 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

78 
 

Rysunek 21. Rozkład jazdy MZK Leszno na przystanku Al. Jana Pawła II HONDA 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Rysunek 22. Rozkład jazdy PKS Leszno na przystanku Gołanice, skrzyżowanie. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Operator i przewoźnicy zamieszczają także rozkłady jazdy w internecie. MZK 

Leszno na swojej stronie internetowej, korzystając z produktów zewnętrznych firm 

informatycznych, udostępnia rozkłady jazdy (odjazdy z przystanków wraz z mapą 

lokalizacji przystanków) oraz wyszukiwarkę połączeń. PKS Leszno udostępnia 

tabliczki przystankowe i dworcowe oraz mapę przedstawiającą lokalizację 
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przystanków. Rozkłady jazdy linii regionalnych dostępne są także w ogólnopolskich 

serwisach internetowych z rozkładami jazdy online. Żadna strona internetowa nie 

oferuje możliwości uzyskania informacji o wszystkich połączeniach na obszarze 

OFAL. 

 

3.6 Charakterystyka transportu towarowego 

W celu dokonania charakterystyki transportu towarowego zbudowana została 

baza danych dysponentów transportu towarowego zlokalizowanych na Obszarze 

Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej. W kolejnym etapie przeprowadzono 

telefonicznie badania ankietowe. Wykorzystana metoda pozyskiwania danych 

pozwoliła zmniejszyć uciążliwość realizacji badań. Badania realizowane były 

w środę 3 grudnia i czwartek 4 grudnia 2014 r. Podczas badania zbierane były 

dane o: 

 źródle i celu podróży, 

 trasie przejazdu przez miasto,  

 częstotliwości realizacji podróży,  

 scenariuszach rozwiązań dla podsystemów ITS i innych systemów 

transportowych (wariantów technicznych). 

Wykonano 48 badań ankietowych, w tym 31 na terenie Miasta Leszna i powiatu 

leszczyńskiego oraz 17 ankiet na terenie gminy Przemęt. 

Wśród badanych podróży 19 miało swój cel  na terenie OFAL, 12 na terenie 

innych miejscowości województwa wielkopolskiego (poza OFAL), 17 poza 

województwo wielkopolskie. 

W odpowiedzi na pytanie o trasę przejazdu przez miasto, najwięcej respondentów 

(14 odpowiedzi) wskazywało przejazd przez drogę krajową nr 5 (najczęściej 

obieranym kierunkiem był kierunek północny), dalej 9 respondentów wskazało 

przejazd drogą krajową nr 12. Pozostali respondenci wskazywali przejazd m.in.: 
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Aleją Jana Pawła II, Konstytucji 3 maja, Powstańców Wielkopolskich, Kilińskiego, 

Kąkolewską. 

W odpowiedzi na pytanie o częstotliwość przejazdu, najwięcej respondentów 

wskazywało przejazd codziennie oraz kilka razy w tygodniu (po 22 odpowiedzi), 

dalej 2 respondentów wskazało rzadziej (np. raz w tygodniu) oraz dwie odpowiedzi 

sporadycznie (rzadziej niż raz w tygodniu). 

W odpowiedzi na pytanie o tonaż pojazdu odbywającego podróż, najwięcej 

respondentów wskazywało powyżej 12 ton (25 odpowiedzi), dalej poniżej 3,5 tony 

(15 odpowiedzi) i 8 respondentów wskazało tonaż w przedziale od 3,5 do 12 ton. 

W odpowiedzi na pytanie o proponowane rozwiązania z zakresu inteligentnych 

systemów transportu (ITS), przy możliwości wielokrotnego wyboru, najwięcej 

respondentów wskazywało system zielonej fali - 29 odpowiedzi, dalej znaki o 

zmiennej treści (np. informacje o warunkach drogowych) – 19 odpowiedzi, dalej 

tablice informacyjne dla kierowców – 11 odpowiedzi oraz monitoring dróg – 4 

odpowiedzi. 

 

3.7 Analiza potrzeb transportowych 

Struktura gałęziowa przewozów w Polsce różni się zasadniczo od struktury 

europejskiej. W polskim systemie transportowym wykształciły się niewłaściwe 

tendencje, które spowodowały wypaczanie struktury transportu. Przejawem tej 

tendencji jest dominacja transportu samochodowego, w tym motoryzacji 

indywidualnej.  

Przestarzała infrastruktura komunikacyjna oraz sposób przemieszczania towarów 

ogranicza rozwój gospodarczy regionu – zwiększa koszty przewozów i oferuje 

niską jakość usług transportowych. Dotyczy to wszystkich gałęzi transportu, 

jednakże w największym stopniu transportu drogowego. W latach 

dziewięćdziesiątych transport samochodowy ładunków wzrastał głównie w wyniku 

przejmowania masy przewozowej od transportu kolejowego. Dynamiczny rozwój 
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motoryzacji indywidualnej spowodował ograniczenie przewozów pasażerskich 

w komunikacji autobusowej i kolejowej.  

Z roku na rok, obserwuje się spadek popytu na usługi leszczyńskiej komunikacji 

miejskiej. W ślad za zmianami w wielkości popytu, organizator przewozów - 

dokonywał sukcesywnych ograniczeń w wielkości oferty przewozowej. 

W poniższej tabeli zawarto prognozowaną wielkość popytu na publiczne usługi 

przewozowe w latach 2014 oraz 2015.  

 

Tabela 27. Wielkość popytu w leszczyńskiej komunikacji miejskiej w latach 2013-2015 (prognoza). 

Rok Wielkość popytu [tys. pasażerów] 

2013 2 203 

2014 1894 

2015 1628 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego  

dla Miasta Leszna na lata 2014-2020 

Za rok bazowy przyjęto rok 2013, prognozę obliczono dla roku 2014 oraz 2015. 

Systematycznie od początku nowego stulecia, obserwuje się znaczący trend 

spadkowy w wielkości popytu na zbiorowe usługi transportowe. Tak jak 

wspomniano wcześniej, w Polsce obserwuje się tendencje odwrotne niż te 

obserwowane w Europie Zachodniej. Przeobrażenia struktury własnościowej na 

skutek transformacji gospodarczej, brak dopłat do przewozów pasażerskich, 

zmiana mentalności pasażerów – m. in. te czynniki doprowadziły do tego, że 

część linii autobusowej komunikacji pasażerskiej, kolei, autobusów miejskich 

przestało być rentownych.  

Ponadto przerzucenie się z komunikacji zbiorowej na komunikację indywidualną, 

zaskutkowało, że sieć drogowa nie nadążyła za wzrostem przewozów. Najbardziej 

namacalnym skutkiem tego zjawiska jest przeciążenie dróg, a w konsekwencji 

pogorszenie jego stanu, zmniejszona efektywność przewozów oraz zwiększenie 

liczby wypadków.  
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Z przeprowadzonych ankiet (próba badawcza rzędu 300 ankiet) wysuwa się jeden 

bardzo silny wniosek. 70 % respondentów ankiet internetowych deklaruje, że 

dominującym środkiem realizacji podróży pozostaje samochód. Wydaje się, że taki 

stan rzeczy może wynikać, z faktu, iż tylko 3 gminy sąsiadujące bezpośrednio 

z Lesznem: Gmina Święciechowa, Lipno oraz Rydzyna posiadają połączenia 

komunikacyjne z rdzeniem aglomeracji realizowanych za pośrednictwem MZK. 

Kolejną przesłanką przemawiającą za komunikacją indywidualną jest 

występowanie rozproszonej zabudowy, fragmentaryczny brak spójności ciągów 

pieszych czy słaba dostępność komunikacyjna, generowana przez małą liczbę 

przystanków czy małą częstotliwość kursowania. Ponadto cechą transportu 

indywidualnego kołowego jest fakt, iż wykonywany jest on wedle zasady door to 

door.  

Aby odmienić ten trend, należy podjąć działania mające na celu uatrakcyjnienie 

komunikacji publicznej oraz działania mające na celu popularyzację tego środka 

transportu oraz zmianę mentalności mieszkańców OFAL.  

 

3.8 Diagnoza problemów, barier, ograniczeń komunikacyjnych w układzie 

funkcjonalnym obszaru objętego opracowaniem 

Mając na uwadze omówione we wcześniejszej części opracowania aspekty 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, a także uwzględniając wyniki 

badań i proces uspołecznienia przygotowania niniejszego studium można 

wskazać następujące podstawowe niedogodności publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze OFAL: 

 niską częstotliwość kursowania na większości tras komunikacyjnych, 

 brak koordynacji rozkładów jazdy różnych przewoźników na wspólnych 

ciągach komunikacyjnych, 

 brak synchronizacji w punktach przesiadkowych, 

 niespójną informację pasażerską i brak dostępu do niektórych informacji (np. 

cennik połączeń regionalnych), 
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 wysłużony i niskiej jakości tabor autobusowy w połączeniach regionalnych, 

 brak wspólnych ofert taryfowych umożliwiających korzystanie z różnych linii na 

podstawie jednego biletu, 

 wąskie gardła w sieci drogowej, m.in. kolizyjne skrzyżowania z liniami 

kolejowymi o intensywnym ruchu, 

 niską jakość (lub brak) peronów przystankowych na wielu przystankach. 

Zaproponowane do realizacji w ramach niniejszego Studium projekty mają na celu 

eliminację bądź ograniczenie wyżej wymienionych problemów przez poprawę 

jakości i niezawodności publicznego transportu zbiorowego. 

Problemem kluczowym drogowego układu transportowego Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej są ograniczenia komunikacyjne  

w systemie transportowym. 

Do przyczyn problemu kluczowego zaliczyć można: 

 Brak ciągłości standardu układu komunikacyjnego w wymiarze powiązań 

zewnętrznych i wewnętrznych, 

 Rozproszona zabudowa 

 Zjawisko URBAN SPRAWL /zjawisko rozlewania się miast/ 

 Historycznie ukształtowane ciągi komunikacyjne, przebiegające przez centra 

jednostek osadniczych,  

 Trwała  rozbudowa jednostek osadniczych na przestrzeni lat, powodująca, że 

ciągi komunikacyjne nabierają charakteru ulic, 

 Zbyt niskie parametry dróg i ulic, 

 Stale wzrastający ruch kołowy, 

 Zbyt bliska zabudowa ograniczająca możliwość łatwej modernizacji 

 Gwałtowny wzrost motoryzacji – a tym samym wzrost natężenia ruchu 

drogowego 
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 Nakładanie się ruchu tranzytowego na lokalny ruch kołowy, co stwarza coraz 

większe utrudnienia. 

Wszystko to powoduje w konsekwencji: 

 szkody dla ruchu w postaci braku płynności ruchu, zwiększonego zużycia 

paliwa, zwiększenia kosztu transportu oraz szybszego zużycia sprzętu 

(pojazdów), większy „tłok” na drogach  i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, uciążliwości dla otoczenia miejscowego, szczególnie dla 

silnie zurbanizowanych obszarów. 

 zwiększanie ruchu tranzytowego na ulicach spowodowane przez pojazdy 

wielotonowe i w rezultacie utrudnienie ruchu miejscowego (lokalnego), spadek 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie możliwości parkowania, 

zwiększone oddziaływanie ruchu na środowisko (nadmierny hałas, 

zanieczyszczenie spalin), negatywny wpływ na substancje mieszkaniową. 

Diagnozy problemów, barier, ograniczeń komunikacyjnych w układzie drogowym 

obszaru objętego opracowaniem opracowano także na zasadzie drzewa 

problemów (Rys. 23). 
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Rysunek 23. Drzewo problemów 

 

Źródło: opracowanie własne 
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3.9 Inwentaryzacja generatorów ruchu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej 

Generatory ruchu są istotnym czynnikiem mającym wpływ na wielkość potoków 

ruchu w transporcie osób i rzeczy. Generatory ruchu można podzielić ze względu 

na częstotliwość odbywania podróży na: 

 bezwzględnie obligatoryjne, 

 względnie obligatoryjne, 

 fakultatywne, 

 incydentalne. 

Potrzeby bezwzględnie obligatoryjne to takie, które są niezbędne dla danej 

jednostki. Wiążą się one z codziennym lub w inny sposób usystematyzowanym 

i przewidywalnym odbywaniem podróży. Generatory codziennego lub częstego 

ruchu pasażerskiego możemy powiązać ze strukturą wiekową populacji. W grupie 

przedprodukcyjnej główne potoki pasażerskie generują szkoły, a w grupie 

produkcyjnej podróże związane są głównie z dojazdami do miejsc pracy. Główna 

aktywność transportowa populacji w wieku poprodukcyjnym jest zazwyczaj niższa 

w porównaniu z pozostałymi grupami i wiąże się głównie z miejscami użyteczności 

publicznej, np. z dojazdem do placówek służby zdrowia. 

Potrzeby względnie obligatoryjne charakteryzują się mniej stałymi godzinami 

dojazdów i przyjazdów oraz mniejszą systematycznością, np. jeden czy dwa dni 

w tygodniu. Do nich należą regularne podróże służbowe czy regularne większe 

zakupy. 

Potrzeby fakultatywne i incydentalne dotyczą indywidualnych decyzji i są 

niesystematyczne. Podróże fakultatywne to te, które wiążą się z turystyką 

i wypoczynkiem oraz kulturą. Podróże incydentalne nie mają większego znaczenia 

w analizie ruchu i są wywołane jakimś czynnikiem, który występuje nieregularnie 

i incydentalnie. 

Na obszarze OFAL znajduje się wiele generatorów ruchu, które zebrano poniżej. 
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obiekty handlowe 

Za centrum handlowe przyjmujemy miejsce, gdzie skupia się wiele punktów 

handlowo-usługowych funkcjonujących każde pod swoją nazwą na jednym 

terenie. Potrzeby obligatoryjne i względnie obligatoryjne generują potoki 

transportowe przy różnego rodzaju centrach handlowych. Te pierwsze związane 

są z pracownikami oraz dostawami towarów, a te drugie z klientami. Na terenie 

OFAL główne obiekty handlowe to: 

 „Galeria Leszno” (Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 12); 

 Centrum Handlowe „Manhattan” (Leszno, al. Jana Pawła II 16); 

 Plac Targowy (Leszno, Nowy Rynek); 

 Plac Targowy „Manhattan” Sp. z. o. o. Targowisko „Holenderska” (Leszno, 

ul. Estkowskiego 5). 

 

obiekty edukacyjne 

Szkoły, a dokładniej uczniowie oraz pracownicy szkół, silnie przyczyniają się do 

zwiększenia liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej, podmiejskiej oraz 

użytkowników transportu indywidualnego. Jest to szczególnie widoczne 

w okresach wakacyjnych, kiedy znacząco spada liczba pasażerów. Szkoły średnie 

i wyższe generują głównie ruch na obszarze powiatu. 

Tabela 28. Liczba szkół poszczególnych rodzajów i uczęszczających do nich uczniów w roku szkolnym 2012/13  
w powiecie leszczyńskim. 

rodzaj szkoły liczba 
placówek 

liczba 
uczniów 

szkoły podstawowe 29 3551 

  w tym specjalne 5 44 

Gimnazja 21 1706 

  w tym specjalne 5 63 

szkoły ponadgimnazjalne 7  

  w tym zasadnicze szkoły 
zawodowe 

 185 

  w tym licea ogólnokształcące  81 

  w tym szkoły policealne  12 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
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Na obszarze OFAL zlokalizowane są następujące szkoły podstawowe i gimnazja: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1, al. Krasińskiego 2, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Narutowicza 57, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 3, pl. Metziga 14, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 4, Rynek Zaborowski 41, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Łowiecka 50c, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 6, al. Jana Pawła II 10, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 7, al. Jana Pawła II 10, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wyszyńskiego 57, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Jagiellońska 7, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Rumuńska 6 a/b, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Rejtana 1, Leszno; 

 Szkoła Podstawowa – Prywatny Zespół Szkół Henryk Jóźwiak, al. Krasińskiego 

22, Leszno; 

 Zespół Szkół, ul. Leszczyńska 6, 64-122 Pawłowice; 

 Zespół Szkół, ul. Kopernika 1, 64-113 Osieczna; 

 Zespół Szkół, ul. Szkolna 13, 64-100 Lasocice; 

 Zespół  Szkół, ul. Szkolna 15, 64-115 Święciechowa; 

 Zespół Szkół, Dłużyna 42, 64-140 Włoszakowice; 

 Zespół Szkół, Krzycko Wielkie, ul. Szkolna 6, 64-117 Krzycko Małe; 

 Zespół Szkół, Jezierzyce Kościelne 90, 64-117 Krzycko Małe; 

 Zespół Szkół, Nowy Belęcin 30, 64-120 Krzemieniewo; 

 Szkoła Podstawowa, Dąbcze 82, 64-130 Rydzyna; 

 Szkoła Podstawowa, Górka Duchowna 12, 64-111 Lipno; 

 Zespół Szkół, Drobnin 25, 64-120 Krzemieniewo; 
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 Zespół Szkół, Kąkolewo, ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna; 

 Zespół Szkół Długie Stare, ul. Leszczyńska 1, 64-100 Leszno; 

 Zespół Szkół Gminy Wijewo, Brenno, ul. Kościelna 1, 64-150 Wijewo; 

 Zespół Szkół, Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 114, 64-140 

Włoszakowice; 

 Szkoła Podstawowa, ul. Zamkowa 3, 64-130 Rydzyna; 

 Szkoła Podstawowa, Kaczkowo 17, 64-130 Rydzyna; 

 Szkoła Podstawowa, Goniembice 30, 64-111 Lipno; 

 Szkoła Podstawowa, Wilkowice, ul. Szkolna 28, 64-115 Święciechowa; 

 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno; 

 Szkoła Podstawowa, Świerczyna 43a, 43-113 Osieczna; 

 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-150 Wijewo; 

 Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Kluczewie, Kluczewo ul. Szkolna 19,  

 Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice 14,  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałem Integracyjnym w Radomierzu, 

Radomierz ul. Słoneczna 8, 

 Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie, Starkowo 94. 

 Gimnazjum im. D. Chłapowskiego, ul. Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno; 

 Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo w Garzynie, ul. Leszczyńska 50, 64-120 

Krzemieniewo; 

 Gimnazjum, ul. Wolności 14a, 64-130 Rydzyna; 

 Gimnazjum Nr 1, pl. Komeńskiego 1, Leszno; 

 Gimnazjum Nr 2, ul. Narutowicza 57, Leszno; 

 Gimnazjum Nr 3, ul. 1 Maja 1, Leszno; 

 Gimnazjum Nr 4, ul. Prusa 33, Leszno; 
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 Gimnazjum Nr 5, ul. Gronowska 45, Leszno; 

 Gimnazjum Nr 6, al. Jana Pawła II 10, Leszno; 

 Gimnazjum Nr 7, ul. Rejtana 1, Leszno; 

 Gimnazjum Nr 8, ul. Rumuńska 6ab, Leszno; 

 Gimnazjum Nr 9, ul. Szczepanowskiego 14, Leszno; 

 Gimnazjum dla dorosłych (Zakład Doskonalenia Zawodowego), ul. Krótka 5, 

Leszno; 

 Gimnazjum – Prywatny Zespół Szkół, al. Krasińskiego 22, Leszno; 

 Pierwsze Prywatne Gimnazjum – Zespół Placówek Edukacyjnych, ul. 

Dąbrowskiego 5, Leszno; 

 Gimnazjum dla Dorosłych „Żak”, Rynek 33, Leszno 

 Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach, Mochy ul. Szkolna 

7, 

 Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu, Bucz ul. Kasztanowa 

8,  

 Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z 

Oddziałem Integracyjnym Kaszczor, Kaszczor ul. Cysterska 9,  

oraz szkoły średnie: 

 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kurpińskiego 1, Leszno; 

 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Prusa 33, Leszno; 

 III Liceum Ogólnokształcące, pl. Kościuszki 5, Leszno; 

 IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kurpińskiego 2, Leszno; 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego, ul. Poniatowskiego 2, 

Leszno; 

 Zespół Szkół Technicznych, ul. Narutowicza 74a, Leszno; 

 Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, ul. Kilińskiego 4, Leszno; 
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 Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, ul. 1 Maja 1, Leszno; 

 Zespół Szkół Ochrony Środowiska, pl. Metziga 25, Leszno; 

 Zespół Szkół Specjalnych, al. Jana Pawła II 15, Leszno; 

 Liceum Ogólnokształcące – Prywatny Zespół Szkół, al. Krasińskiego 22, 

Leszno; 

 Zespół Prywatnych Szkół Średnich, ul. Zielona 30, Leszno; 

 Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 5, Leszno; 

 Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Krótka 5 i ul. Królowej Jadwigi 10, 

Leszno; 

 Prywatna Szkoła Techniczna, ul. Narutowicza 74a, Leszno; 

 Zespół Szkół Prywatnych, ul. Dąbrowskiego 5, Leszno; 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. R. Maciejewskiego, ul. Wałowa 

3, Leszno; 

 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum 

Hotelarskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa 

im. Powstańców Wlkp., Przemęt ul. Szkolna 1, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kurpińskiego 30, Włoszakowice. 

 

Oprócz tego funkcjonują: 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka 

w Rydzynie. W skład ośrodka wchodzą: szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz 

szkoła przysposabiająca do pracy), szkoły dla uczniów słabo słyszących i 

niesłyszących (szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, gimnazjum, 

liceum ogólnokształcące, szkoła policealna), internat zapewniający całodobową 

opiekę uczniom uczęszczającym do szkół wchodzących w skład Ośrodka, 
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Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe.  

 Zespół Szkół Specjalnych w Górznie. W skład Zespołu wchodzą: szkoła 

podstawowa specjalna wraz z oddziałem przedszkolnym, gimnazjum specjalne, 

szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła podstawowa przy SP ZOZ 

MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie wraz o oddziałem przedszkolnym, 

gimnazjum specjalne przy SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie, liceum 

ogólnokształcące SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji  

w Górznie oraz zespół zajęć pozalekcyjnych.  

 

W Lesznie znajdują się następujące szkoły wyższe i policealne: 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 

5, Leszno; 

 Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, ul. Ostroroga 9a, Leszno; 

 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla St. Leszczyńskiego, ul. Królowej 

Jadwigi 10, Leszno; 

 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, pl. Kościuszki 5, Leszno; 

 Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o., Rynek 33, Leszno; 

 Instytut Edukacji i Biznesu, ul. Słowiańska 11, Leszno; 

 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „OCHIKARA”, 

al. Krasińskiego 8, Leszno; 

 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, ul. 17 Stycznia 45, Leszno; 

 „TEB Edukacja”, ul. Dąbrowskiego 3b, Leszno. 

 

obiekty ochrony zdrowia 

Na obszarze OFAL zlokalizowane są następujące większe obiekty związane 

z ochroną zdrowia: 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, Leszno; 
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 Przychodnia Medycyny Rodzinnej „MEDEOR”, al. Konstytucji 3 Maja 2, Leszno; 

 „Ventriculus” sp. z o.o. Leszczyńskie Centrum Medyczne, ul. Słowiańska 41, 

Leszno; 

 Specjalistyczne Poradnie Lekarskie „MEDICUS” s.c., ul. Niepodległości 65, 

Leszno; 

 „Medical” NZOZ Poradnia specjalistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 48, Leszno; 

 Centrum Leczenia i Rehabilitacji „AKWAWIT”, ul. św. Józefa 5, Leszno; 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Park 1, Lipno; 

 Przychodnia Lekarska NZOZ, ul. Rzeczypospolitej, Rydzyna. 

 Centrum Medyczne "SALUS", Przemęt ul. Jagiellońska 22, 

 Gabinet Stomatologiczny Tomasz Dojcz, Przemęt ul. Jeziorna 6, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarza Rodzinnego M. 

Piotrowicz, Kaszczor ul. Powst. Wlkp. 57, 

 Ośrodek Zdrowia, Mochy ul. Wolsztyńska 12, 

 Lekarz Stomatologii Roman Pol, Mochy ul. 3-go Maja 10, 

 Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia 

Rodzinnego "Zdrowie" s.c., Bucz ul. Akacjowa 6, 

 Lekarz Stomatolog Barbara Łukaszewicz-Kluczyńska, Bucz ul. Akacjowa 6, 

 Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Maria Franek, Bucz ul. Kościelna 28. 

 

obiekty administracyjne 

Placówki urzędów administracji rządowej i samorządowej uważane są za istotne 

generatory ruchu na obszarze powiatu. Na obszarze OFAL znajdują się 

następujące urzędy i jednostki administracji publicznej: 

 Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno; 
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 Urząd Miasta Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno; 

 Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo; 

 Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; 

 Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice; 

 Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno; 

 Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa; 

 Urząd Miasta i Gminy Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna; 

 Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna; 

 Urząd Gminy Krzemieniewo, Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo; 

 GOPS w Krzemieniewie, ul. Brylewska 6, 64-120 Krzemieniewo; 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, pl. Kościuszki 4C, 64-100 Leszno; 

 Komenda Miejska Policji w Lesznie, ul. 17 Stycznia 8 i ul. ks. Korcza 3, 64-100 

Leszno; 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, ul. Okrężna 19, 64-

100 Leszno; 

 Sąd Rejonowy w Lesznie, ul. Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno; 

 Prokuratura Rejonowa w Lesznie, ul. Kasprowicza 3, 64-100 Leszno; 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150, 64-100 

Leszno; 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, al. Jana Pawła II 21, 64-100 

Leszno; 

 Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, pl. Kościuszki 

4, 64-100 Leszno; 

 Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Lesznie, pl. Kościuszki 4, 64-

100 Leszno; 

Obiekty pomocy społecznej 
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 Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie, ul. Krzywińska 10A, Kąkolewo, 

64-113 Osieczna; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, pl. Kościuszki 4, 64-100 

Leszno; 

 MOPR w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, Pl. 21 Października 4, 64-140 Włoszakowice 

 Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27c, 64-100 Leszno 

 

 

 

obiekty turystyczne i rekreacyjne 

Fakultatywne i incydentalne generatory ruchu, w przeciwieństwie do szkół i miejsc 

pracy zwiększają popyt na transport głównie w czasie wolnym (popołudniami i 

wieczorami oraz w okresie wakacyjnym i świątecznym). Atrakcyjność danego 

rejonu warunkuje m.in. czas i sposób dojazdu, dostępność transportu publicznego 

i ścieżek rowerowych lub ilość miejsc parkingowych. 

Część obiektów kulturalno – rozrywkowych (np. kina) mieści się w omówionych 

wcześniej centrach handlowych. więc już zostały ujęte. Pozostałe na terenie 

powiatu leszczyńskiego to: 

 Park Linowy „TARZAN” (zoo, stadion, siłownia na wolnym powietrzu), ul. 17 

Stycznia, Leszno; 

 Pływalnia Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, al. Jana Pawła II 10, Leszno; 

 Pływalnia „Akwawit”, ul. św. Józefa 5, Leszno; 

 Jezioro Łoniewskie, Osieczna; 

 Jezioro Krzycko, Gołanice; 

 Zalew, Rydzyna; 
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 Muzeum Okręgowe w Lesznie, pl. Metziga 17, Leszno; 

 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 7, Lipno; 

 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kurpińskiego 29, Włoszakowice; 

 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 19, Wijewo; 

 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jagiellońska 8, Przemęt; 

 Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Śmigielska 1a, Święciechowa; 

 Gminne Centrum Kultury, ul. Zielona 6, Krzemieniewo; 

 Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury, pl. 600-lecia, Osieczna; 

 Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 1, Rydzyna; 

 klub „Heaven”, ul. Lipowa 6, Leszno; 

 klub „X-Demon”, Prochownia, Leszno. 

 

3.10 Diagnoza aspektów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego 

na obszarze oddziaływania 

 W dniach od 28 października do 17 listopada 2014 r. przeprowadzono badania 

ankietowe dotyczące jakości usług i preferencji przewozowych wśród pasażerów 

publicznego transportu zbiorowego. Próba losowa objęła 500 osób, a badania 

przeprowadzane były metodą standaryzowanego wywiadu osobistego. Wywiady 

przeprowadzane były zarówno na terenie miasta Leszno (⅔ ankiet), jak i w 

pozostałych gminach powiatu leszczyńskiego (⅓ ankiet), obejmowały podróżnych 

korzystających z komunikacji miejskiej, autobusów regionalnych różnych 

przewoźników oraz kolei. 

Wyniki badań przedstawione są na poniższych rysunkach. 
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Rysunek 24. Wyniki badań ankietowych – odpowiedzi na pytanie „Jaki jest cel odbywania obecnej podróży?” 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 25. Wyniki badań ankietowych – odpowiedzi na pytanie 3”Jaka jest główna przyczyna odbywania tej podróży transportem 
publicznym?” 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 26. Wyniki badań ankietowych – rodzaje biletów z jakich korzystali ankietowani. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 27. Wyniki badań ankietowych – podział ankietowanych wg środka transportu z jakiego korzystali. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 28. Wyniki badań ankietowych – ranking postulatów przewozowych ustalony na podstawie odpowiedzi ankietowanych (skala 
od 1 do 11, gdzie 1 to najważniejszy postulat, a 11 najmniej ważny). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 29. Wyniki badań ankietowych – ogólna ocena jakości usług transportu publicznego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 30. Wyniki badań ankietowych – ocena jakości usług świadczonych przez poszczególnych przewoźników. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 31. Wyniki badań ankietowych – oczekiwania ankietowanych wobec transportu publicznego (można było wskazać do 3 
odpowiedzi). 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 32. Wyniki badań ankietowych – struktura płci osób ankietowanych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 33. Wyniki badań ankietowych – deklarowany wiek ankietowanych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 34. Wyniki badań ankietowych – status osób ankietowanych. 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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4. Analiza powiązań z istniejącymi dokumentami krajowymi i regionalnymi 

Niniejsze studium jest spójne i realizuje cele strategiczne określone w kluczowych dla 

kraju i regionu dokumentach.  

Rysunek 35. Piramida polityk 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Dokumenty krajowe 

„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie”  

Dokument ten definiuje wśród celów szczegółowych m.in.: „Zwiększanie dostępności 

komunikacyjnej wewnątrz regionów”, „Wspieranie rozwoju i znaczenia miast 
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wiejskich” (w ramach celu 1.2. „Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 
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2.2. „Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do 

dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe” wskazano cel „Usługi 

komunikacyjne”. Ponadto określono cel 2.5. „Zwiększanie dostępności transportowej do 
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wojewódzkich, a także powiązań komunikacyjnych między głównymi ośrodkami 
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dla zainicjowania rozprzestrzeniania procesów rozwojowych. Ma to sprzyjać pojawieniu 

się powiązań funkcjonalnych między nimi, co znów jest korzystne dla przepływu 

procesów rozwojowych na obszary słabiej rozwijające się. Podkreślono, że duże 
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znaczenie ma tutaj pomoc publiczna na uruchamianie stałych połączeń komunikacji 

publicznej w obrębie regionu. Upowszechniane mają być takie działania jak bilety 

aglomeracyjne, czy koordynacja rozkładów jazdy. 

Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych ma być osiągane przy 

pomocy transportu zbiorowego przez poprawę jakości infrastruktury oraz taboru, 

zwiększanie zasięgu, optymalizację i powiązanie z regionalnymi i metropolitalnymi 

systemami transportu publicznego. Ma to w efekcie zwiększyć wahadłową mobilności 

mieszkańców obszarów problemowych. Również zwiększanie dostępności do ośrodków 

wojewódzkich ma być realizowane przez rozbudowę i modernizację infrastruktury 

transportowej (drogowej i kolejowej) oraz polepszanie jakości przewozów, aby skrócić 

czas podróży.  

„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”  

Dokument ten zawiera opis trendów odnośnie popytu na usługi transportowe. 

Zwiększenie popytu na usługi transportowe związane będzie z koncentracją ludności 

w obszarach zurbanizowanych oraz dalszą koncentracją działalności gospodarczej. 

Jednocześnie zwiększać się będzie siła nabywcza mieszkańców oraz rosnąć 

przestrzenna mobilność zasobów pracy. W efekcie będzie to sprzyjało rozwojowi miast. 

W „Koncepcji” ustalano, że ze względu na brak dostatecznie rozwiniętego transportu 

publicznego mieszkańcy stref podmiejskich są uzależnieni od transportu 

indywidualnego, co przyczynia się do niewydolności układów transportowych 

i powstania kongestii. Stąd jednym z celów polityki przestrzennego zagospodarowania 

kraju w horyzoncie roku 2030 jest „poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych 

skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej 

i telekomunikacyjnej”. 

„Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”  

W dokumencie tym wskazano najważniejsze kierunki interwencji w podziale na cele 

szczegółowe, wśród których znajdujemy m.in.: 

 konsekwentną modernizację i rewitalizację istniejącej sieci linii kolejowych, 
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 modernizację infrastruktury dworców i przystanków kolejowych, 

 w obszarach funkcjonalnych miast – rewitalizacja i rozbudowa linii kolejowych, 

 podejmowanie działań zmierzających do lepszej integracji transportu 

szynowego i kołowego, 

 przekształcenie sieci transportowej miasta w sprawny i funkcjonalny element 

infrastruktury regionu i kraju, 

 zorganizowanie sprawnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców systemu 

przemieszczania osób wewnątrz miasta i ułatwienie przemieszczania do i z 

obszarów zewnętrznych, 

 wspieranie rozwiązań organizacji transportu najmniej zanieczyszczających 

środowisko, 

 unowocześnianie taboru wszystkich gałęzi transportu. 

 

„Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia” 

Jednym z sześciu celów określonych w NSRO jest „Budowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej i społecznej”, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu 

konkurencyjności Polski. W ramach tego celu zostały określone działania, służące 

zwiększaniu udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców. Dla jak 

największego ograniczenia presji oddziaływania transportu samochodowego na 

środowisko przyrodnicze, a także dla zwiększenia przepustowości komunikacyjnej 

miast, według NSRO należy przedsięwziąć działania, mające na celu rozwój 

zrównoważonych środowiskowo sieci transportowych, poprzez m.in. tworzenie 

zintegrowanych węzłów transportowych oraz zintegrowanych planów rozwoju transportu 

miejskiego.  
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„Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem 

strategicznym Polski, określającym cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego 

kraju oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. 

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, 

co może być osiągnięte tylko w warunkach realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cel ten wskazuje na 6 priorytetów, określających najważniejsze kierunki i główne działania, 

dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celu nadrzędnego. 

Jednym z priorytetów jest „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”. SRK 

kładzie nacisk na optymalizację i podniesienie jakości systemu transportowego kraju, 

z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych działalności transportowej, ponoszonych 

przez społeczeństwo i gospodarkę, w tym kosztów związanych z oddziaływaniem 

transportu na środowisko i zdrowie. Służyć temu będzie dążenie do zintegrowania 

transportu w układzie gałęziowym i terytorialnym, a także podniesienie parametrów 

eksploatacyjnych sieci transportowych. Natomiast zmniejszanie uciążliwości wpływu 

transportu na środowisko, będzie uzyskiwane poprzez wspieranie alternatywnych dla 

transportu drogowego i lotniczego form transportu. Najważniejsze będzie zapewnienie 

dostępności komunikacyjnej Polski, jej regionów, a szczególnie głównych ośrodków 

gospodarczych. 

SRK podobnie jak NSRO podkreśla problem zbyt dużego zatłoczenia dużych 

aglomeracji oraz niedostatecznie konkurencyjnego transportu publicznego w stosunku 

do transportu samochodowego. Dlatego każde działanie, służące szeroko rozumianej 

poprawie jakości usług transportu publicznego, leży w zamierzeniach strategii rozwoju 

kraju. 

Realizacja zaplanowanych w ramach Studium transportowego inwestycji bezpośrednio 

wpisuje się w cel główny Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, którym jest „podniesienie 

poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin”. 

W priorytecie II „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, w odniesieniu 

do infrastruktury transportowej, zwraca się uwagę na to, iż poprawie bezpieczeństwa, 
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likwidacji „wąskich gardeł” i polepszeniu jakości życia mieszkańców służyć będą 

inwestycje w system transportu publicznego, zwiększające jego rolę jako alternatywy 

dla poruszania się prywatnymi środkami transportu, zwłaszcza w aglomeracjach. W tym 

kontekście wśród pożądanych inwestycji wymienia się m.in. wprowadzanie 

zintegrowanych systemów zarządzania ruchem preferujących transport publiczny, 

tworzenie zintegrowanych węzłów transportowych i zintegrowanych planów rozwoju 

transportu miejskiego, budowę i rozbudowę publicznego transportu szynowego (metra, 

szybkich kolei miejskich, szybkich tramwajów, sieci kolejek podmiejskich) oraz 

rozwiązań publicznego dostępu do lotnisk. Za cel stawia się też poprawę standardu 

i stanu bezpieczeństwa transportu publicznego, jak również zwiększenie jego 

dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych, m.in. poprzez unowocześnienie 

i dostosowanie taboru. Priorytet  VI: rozwój regionalny i podniesienie spójności 

terytorialnej również zwraca uwagę na fakt, że dla podniesienia konkurencyjności 

polskich regionów konieczne jest wspieranie rozbudowy infrastruktury, w tym 

zwiększanie dostępności do systemów transportu zbiorowego. 

„Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025” 

Polityka transportowa państwa jest skoncentrowana na sformułowaniu celów 

rozwojowych i wskazaniu sposobów ich osiągania, zarówno w układzie zintegrowanym, 

jak i dla poszczególnych gałęzi transportu. Uwzględnia również związki transportu 

z innymi sektorami gospodarki we wszystkich skalach: międzynarodowej, krajowej, 

regionalnej i lokalnej. 

Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowaną poprawę 

jakości systemu transportowego i jego rozbudowę, zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, albowiem jakość systemu transportowego jest jednym 

z kluczowych czynników, decydujących o warunkach życia mieszkańców i o rozwoju 

gospodarczym kraju i regionów. 

Sformułowany wyżej, podstawowy cel polityki transportowej, zostanie osiągnięty przez 

skoncentrowanie się na realizacji następujących 6 celów szczegółowych: 
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Cel 1: Poprawa dostępności transportowej i jakości transportu jako czynnik poprawy 

warunków życia i usuwania barier rozwojowych gospodarki. 

Cel 2: Wspieranie konkurencyjności gospodarki polskiej jako kluczowy instrument 

rozwoju gospodarczego. 

Cel 3: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego. 

Cel 4: Integracja systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym. 

Cel 5: Poprawa bezpieczeństwa, prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków 

i ograniczenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w rozumieniu społecznym – do poprawy 

bezpieczeństwa osobistego użytkowników transportu i ochrony ładunków. 

Cel 6: Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia. 

Diagnoza stanu obecnego, prognoza wzrostu przewozów, a także uwzględnienie 

kierunków polityki transportowej Unii Europejskiej, skutkowały przyjęciem 10 priorytetów 

krajowej polityki transportowej, z których 2 bezpośrednio dotyczą transportu 

publicznego: 

 poprawa jakości transportu w miastach, w tym poprzez poprawienie 

konkurencyjności transportu publicznego wobec indywidualnego; 

 poprawa jakości i konkurencyjności transportu publicznego w obszarach 

metropolitarnych i regionach, w tym poprzez wprowadzanie ułatwień i zachęt 

(współfinansowanie) dla organizowania sieci kolei aglomeracyjnych, wymiany taboru, 

rozbudowy i modernizacji stanu technicznego infrastruktury. 

Szczególna uwaga jest skierowana na działania prowadzone w dziedzinach, w których 

efekty będą odczuwane przez możliwie dużą liczbę użytkowników lub będą istotne 

z punktu widzenia gospodarki kraju i regionu. Stąd za niezwykle ważne uznaje się 

usprawnienie funkcjonowania transportu w obszarach metropolitarnych, traktowanych 

jako węzły sieci krajowej i równocześnie samoistne systemy transportowe, kumulujące 

znaczące potoki ruchu i problemy do rozwiązania. 
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Dokumenty regionalne 

„Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.  

WIELKOPOLSKA 2020” 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 roku podkreśla istotną 

wagę jaką mają zagadnienia rozwoju systemu transportowego dla ogólnego rozwoju 

województwa. Jako cel strategiczny odnośnie transportu przyjęto: Poprawa dostępności 

spójności komunikacyjnej regionu. 

Dostępność komunikacyjna regionu oraz spójność wewnętrzna są jednym 

z podstawowych warunków wzmacniania jego konkurencyjności. Poprawa sytuacji 

w tym zakresie nie jest jednak celem samym w sobie. Albowiem infrastruktura 

komunikacyjna jest tylko narzędziem osiągania wzrostu konkurencyjności i poprawy 

dostępności. Niezbędnym działaniem w tym zakresie powinno być poprawianie jakości 

połączeń z głównymi korytarzami transportowymi, między Poznaniem a ośrodkami 

subregionalnymi i obszarami wiejskimi w celu aktywizacji i wykorzystania ich 

potencjałów. Wraz z modernizacją dróg konieczna jest także modernizacja transportu w 

kierunku jego inteligentnego, bardziej przyjaznego środowisku, charakteru. 

Modernizacja infrastruktury transportowej przyniesie efekty, jeśli równocześnie 

podejmowane będą zintegrowane działania w pozostałych obszarach. Rozwój systemu 

Infrastruktury transportowej Wielkopolski w coraz większym stopniu będzie zależeć 

także od integracji w funkcjonalną całość, a nie tylko od zagęszczania w przestrzeni 

społecznej i geograficznej. Ważna jest także zmiana proporcji między poszczególnymi 

rodzajami transportu – wzrost transportu zbiorowego zamiast indywidualnego, wzrost 

udziału transportu szynowego zamiast drogowego, a także względne zwiększenie roli 

transportu lotniczego oraz wodnego.  

Cel strategiczny Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu zostanie osiągnięta 

poprzez realizację następujących celów operacyjnych: 

 cel 1.1 zwiększenie spójności sieci drogowej 

 cel 1.2 wzrost różnorodności oraz upowszechnianie efektywnych form transportu 
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 cel 1.4 lepsze wykorzystanie dróg wodnych 

 cel 1.5 rozwój transportu zbiorowego 

 cel 1.6 rozwój komunikacji lotniczej 

Cel operacyjny zwiększenie spójności sieci drogowej – powinien być realizowany przez 

następujące kierunki działań: 

 Modernizacja podstawowej sieci drogowej, budowa nowych odcinków tworzących 

i organizujących system oraz scalających i wiążących go z systemami 

zewnętrznymi.  

 Wzmocnienie lokalnej sieci dróg, szczególnie na obszarach o najniższej 

dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego.  

 Modernizacja i rozwój systemów drogowych wraz z budową obwodnic, w tym 

obwodnic śródmiejskich.  

 Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych 

oraz wsparcie podmiotów działających w strefie ratownictwa drogowego.  

 Budowa spójnego systemu dróg rowerowych i infrastruktury im towarzyszącej.  

 Upowszechnianie zasady inwestowania w drogi przed zabudową terenu. 

 Podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej 

polityki transportowej, w zakresie transportu drogowego, i wynikających z niej 

inwestycji do potrzeb Wielkopolski.  

 

Cel operacyjny wzrost różnorodności oraz upowszechnianie efektywnych form 

transportu – powinien być realizowany przez następujące kierunki działań: 

 Wsparcie rozwoju transportu multimodalnego.  

 Rozwój systemów zarządzania i sterowania ruchem (ITS).  

 Rozwój telematyki integrującej transport oraz jego Użytkowników.  
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 Rozwój intermodalnego systemu logistycznego regionu, a także wsparcie logistyki, 

jako efektywnego narzędzia zarządzania przepływem towarów.  

 Rozwój systemów zarządzania transportem publicznym.  

 Promocja innowacyjnych i ekologicznych paliw, a także  promowanie ekologicznie 

czystych i energooszczędnych pojazdów drogowych.  

 Wspieranie działań na rzecz zabezpieczenie terenów oraz prowadzenia prac 

przygotowawczych dla funkcjonowania Kolei Dużych Prędkości.  

 Podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej 

polityki inwestycyjnej na liniach kolejowych do potrzeb Wielkopolski.  

Cel operacyjny Rozwój transportu zbiorowego – powinien być realizowany przez 

następujące kierunki działań: 

 Preferencje dla transportu szynowego.  

 Modernizacja regionalnej sieci kolejowej oraz wzmocnienie jej integracji 

z pozostałymi środkami komunikacji zbiorowej.  

 Modernizacja systemu regionalnych przewozów pasażerskich.  

 Promocja transportu zbiorowego w miastach przez tworzenie ułatwień dla 

transportu zbiorowego (wydzielanie odrębnych pasów ruchu, budowa parkingów 

„park and ride”, „park and bike” itp.).  

 Rozwój i promocja kolei metropolitalnej - zwiększenie częstotliwości i skrócenie 

czasu przejazdów, rozbudowa sieci przystanków i punktów przesiadkowych.  

 Zintegrowanie systemów taryfowo – biletowych.  

 Promocja ekologicznych form transportu zbiorowego. 

 Upowszechnienie i wdrożenie zasady inwestowania w systemy transportu przed 

inwestycjami w zabudowę.  

 Podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej 

polityki transportowej, w zakresie transportu zbiorowego, i wynikających z niej 

inwestycji do potrzeb Wielkopolski.  
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Jak wykazała przeprowadzona analiza, niniejszy dokument wpisuje się dokumenty 

strategiczne na szczeblu kraju i regionu oraz jest zgodny z celami tych dokumentów. 

5. Analiza strategiczna – analiza SWOT 

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę SWOT systemu transportowego. 

Rysunek 36. Analiza SWOT systemu transportowego. 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY 

- położenie aglomeracji na skrzyżowaniu 

ważnych dróg krajowych w układzie północ-

południe, wschód-zachód, 

- gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych na 

terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, 

- magistralna linia kolejowa Wrocław – 

Poznań, 

- istnienie komunikacji miejskiej w Lesznie, 

- dobry stan taboru autobusowego MZK 

Leszno, 

- ścieżki rowerowe oraz zwiększenie „mody” 

na rower, 

- partnerstwo OFAL, 

- duży potencjał rekreacyjny  obszaru OFAL, 

- występowanie terenów  cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo, 

- produkty turystyczne – możliwość 

wykreowania szerokiej gamy produktów o 

charakterze komunikacyjno-drogowym. 

 

SŁABE STRONY 

- niska częstotliwość kursowania autobusów, 

- mała liczba pociągów na liniach lokalnych, 

- zły stan taboru autobusowego PKS Leszno. 

- brak synchronizacji rozkładów jazdy różnych 

przewoźników, 

- brak wspólnych biletów MZK+PKS, 

MZK+kolej lub PKS+kolej, 

- niska jakość informacji przystankowej, 

- brak chodników lub peronów na wielu 

przystankach na terenie OFAL, 

- zniszczone wiaty przystankowe, 

- zły stan techniczny dróg, 

- brak spójnego standardu jakości dróg na 

terenie Aglomeracji (niektóre odcinki DK oraz 

DW są wąskie, niebezpieczne, bez ciągów 

pieszo-rowerowych), 

- znaczny odsetek dróg gruntowych 

sklasyfikowanych w sieci dróg powiatowych i 

gminnych, 

- rozproszona zabudowa, 

- występowanie terenów rolniczych 

charakteryzujących się wysoką jakością 

bonitacyjną, 

- brak połączeń do planowanej trasy S5, 

- brak spójnej sieci połączeń drogowych o 

odpowiednim standardzie, 

- brak sieci dróg rowerowych (istniejące drogi 

nie łączą się w sieć), 

- trwała  rozbudowa jednostek osadniczych na 

przestrzeni lat, powoduje, że ciągi 

komunikacyjne nabierają charakteru ulic  i 

tym samym  często są za wąskie, 

- zbyt bliska zabudowa ograniczająca 
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możliwość łatwej modernizacji, 

- nieplanowany i często chaotyczny rozrost 

strefy podmiejskiej – jako efekt zjawiska 

URBAN SPRAWL, 

- rozproszona zabudowa zwiększająca koszty 

budowy/ modernizacji oraz utrzymania 

infrastruktury drogowej. 

SZANSE 

- projekty budowy drogi ekspresowej S5, która 

stanie się ponadlokalną obwodnicą i 

usprawni funkcjonowanie obszaru, 

dzięki S5 nastąpi wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza obszar zwartej zabudowy 

głównie Leszna oraz pozostałych gmin, 

wchodzących w skład OFAL 

- zwiększające się zainteresowanie ruchem 

rowerowym – efekt popularyzacji zdrowego 

trybu życia i aktywnego spędzania wolnego 

czasu 

- wzrost świadomości ekologicznej 

- możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych 

- globalne bogacenie się ludności 

ZAGROŻENIA 

- zmniejszająca się liczba kursów komunikacji 

publicznej na liniach lokalnych 

- ograniczenia w kursowaniu kolei 

- rosnący ruch samochodowy 

- zwiększające się uzależnienie od 

samochodu. 
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6. Prognoza sytuacji transportowej na obszarze Aglomeracji 

6.1 Poprawa stanu technicznego odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych o niskich parametrach 

Odcinkami dróg wymagającymi modernizacji są: 

1. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z, 

Długość: ok. 5,1 km (odcinki do przebudowy). 

DK 12 w kontekście całej aglomeracji, a szczególnie Miasta Leszna stanowi 

kluczowy element sieci drogowej. Jest to droga o znaczeniu strategicznym dla 

całego OFAL, stąd od jej jakości i co za tym idzie przepustowości zależy 

funkcjonowanie całego układu drogowego. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje 

obejmujące tę drogę należy traktować priorytetowo. 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy opracowania projektu na przebudowę drogi 

krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna na 4 odcinkach: 

Odcinek 1: ul. Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską 

włącznie (długość około 2200 mb). 

Odcinek 2: Wiadukt im. gen. Grota Roweckiego (dwie estakady główne 

o długości: ok. 500 m każda oraz dwie estakady zjazdowe). 

Odcinek 3: Al. Jana Pawła II (długość około 1580 mb). 

Odcinek 4: ul. Kąkolewska na odcinku od Ronda Grzybowo do granicy miasta 

(długość około 820 mb). 

Droga krajowa nr 12 przebiegająca przez miasto Leszno w kierunku wschód – 

zachód w granicach miasta Leszna posiada łączną długość 6,95 km. Odcinki 

objęte przebudową posiadają łączną długość 5,1 km. Pozostała część, na którą 

składają się ulice: Estkowskiego i Unii Europejskiej zostały przebudowane 

w 2012 roku. 

Droga krajowa nr 12 po zachodniej stronie miasta Leszna będzie krzyżowała się 

z drogą ekspresową S5 poprzez Węzeł Leszno.  

Po przebudowie na całej długości drogi krajowej nr 12 w granicach miasta 

Leszna jej nawierzchnia będzie spełniała wymagania techniczne dla drogi 

z kategorii obciążenia ruchem KR5 i dopuszczalnym naciskiem na oś 115 kN/oś. 
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Jezdnie ul. Szybowników i Kąkolewskiej będą posiadały, tak jak w ciągu ul. 

Estkowskiego i Unii Europejskiej, po trzy pasy ruchu. Na Wiadukcie oraz w ciągu 

Al. Jana Pawła II utrzymany będzie przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami 

ruchu na każdej jezdni. Skrzyżowania z ul. Działkową, Dożynkową i Wolińską 

zostaną przebudowane na skrzyżowania z ruchem okrężnym. Zaprojektowane 

zostaną także nowe zatoki autobusowe a istniejące przebudowane 

i dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje także budowę 

i przebudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego i kanału teletechnicznego a także po obu stronach ścieżek pieszo-

rowerowych.  Ponadto w ramach projektu niezbędne będzie usunięcie 

istniejących kolizji. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do budowy spójnej sieci połączeń drogowych na 

terenie Aglomeracji Leszczyńskiej. Zwiększy też dostępność istniejących 

i planowanych terenów inwestycyjnych. Podjęcie działań w zakresie dogodnej 

dostępności komunikacyjnej wpłynie również na podniesienie jakości życia 

mieszkańców poprawi sytuację na rynku pracy (zwiększenie mobilności osób 

chcących podjąć pracę), przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 

i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenia dostępności do usług publicznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), wpłynie na 

politykę mieszkaniową (więcej osób będzie skłonnych zamieszkać poza miastem 

w przypadku funkcjonowania sprawnej komunikacji publicznej). 

Realizacja inwestycji rozwiąże podstawowe problemy analizowanego obszaru 

w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość 

i dostępność dróg w Aglomeracji Leszczyńskiej oraz zwiększy poziom 

bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. 

Za koniecznością realizacji inwestycji przemawiają: 

 ograniczona dostępność komunikacyjna analizowanego obszaru, 

 niski stan bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 niewykorzystany potencjał układu komunikacyjnego, 
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 ograniczona swoboda ruchu drogowego, w tym problemy komunikacyjne 

w ruchu tranzytowym, 

 niesatysfakcjonujący stan techniczny dróg 

 

Efektem realizacji inwestycji będzie: 

 zmniejszenie kosztów w przewozach pasażerskich i towarowych, 

 zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, 

 poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców Aglomeracji 

Leszczyńskiej, korzystających z drogi  oraz pozostałych uczestników ruchu 

drogowego, 

 poprawa klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego w rejonie 

drogi, 

 poprawa płynności ruchu  ciągu drogi, - dogodny dojazd do terenów 

inwestycyjnych, 

 zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej województwa, powiatu, miasta Leszna i gmin 

ościennych. 
 

Realizacja zadania będzie w wysokim stopniu oddziaływała na cały obszar 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Będzie to, zatem inwestycja o ponadlokalnym 

charakterze. Wymienione powyżej zadania obejmują prace mające uprawnić 

komunikację pomiędzy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi a realizowaną 

drogą ekspresową S5. Działania poszczególnych JST OFAL muszą być ze sobą 

zintegrowane, gdyż we wszystkich JST występują potrzeby związane ze 

świadczeniem usług publicznych na wysokim poziomie (transport). Realizacja 

działań w sposób zaplanowany, spójny przełoży się dodatkowo na wypracowanie 

wspólnych standardów wpływających na jakość życia oraz racjonalizację 

wydatków w tym zakresie (obniżenie kosztów w przypadku realizowania 

przedsięwzięć we współpracy). 
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2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w Lesznie - ul. Osiecka od ronda 

Grzybowo do granicy Miasta 

Długość: ok. 2,5 km. 

Odcinek ten bezpośrednio łączy Gminę Osieczna z Miastem Leszno, a dalej jest 

jednym z głównych odcinków łączącym Leszno z powiatem kościańskim od 

strony północno-wschodniej. Jest zatem kluczowy z punktu widzenia komunikacji 

międzypowiatowej. 

 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice, 

Długość: ok. 11 km. 

Objęcie ww. odcinka drogi niniejszym projektem jest kluczowe ze względu na 

walory turystyczne tego obszaru, tj. z punktu widzenia komunikacji z Przemęckim 

Parkiem Krajobrazowym, a także połączenia z DW 305. 

 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3822P Wijewo – Brenno, 

Długość: ok. 2 km. 

Objęcie ww. odcinka drogi niniejszym projektem jest kluczowe ze względu na 

walory turystyczne tego obszaru, tj. z punktu widzenia komunikacji z Przemęckim 

Parkiem Krajobrazowym, a także połączenia z DW 305. 

 

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Nowy Tomyśl-Wolsztyn-

Wschowa, 

Długość: ok. 23,5 km. 

Odcinek posiada kluczowe znaczenie w komunikacji międzypowiatowej. Na 

terenie OFAL przebiega przez Gminę Przemęt i Gminę Wijewo. Droga ta łączy 

powiat wolsztyński, powiat leszczyński z woj. dolnośląskim. 

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 - 

Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo - Łoniewo – Osieczna, 

Długość: ok. 14,5 km. 

Odcinek posiada kluczowe znaczenie w komunikacji międzygminnej. Przebiega 
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przez Gminę Rydzyna i Gminę Osieczna. Stanowi uzupełnienie sieci drogowej, 

łączy miejscowości, przez które przebiega  DK 5 i DW 432. 

 

7. Przebudowa drogi krajowej DK12 na terenie całej Aglomeracji Leszczyńskiej  

Długość: ok. 37 km. 

DK 12 w kontekście całej aglomeracji stanowi kluczowy element sieci drogowej. 

Jest to droga o znaczeniu strategicznym dla całego OFAL, stąd od jej jakości i co 

za tym idzie przepustowości zależy funkcjonowanie całego układu drogowego. 

Nie ulega wątpliwości, że inwestycje obejmujące tę drogę należy traktować 

priorytetowo. 

 

8. Przebudowa ul. Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda  

Zatorze do granicy miasta 

Długość: 2,4 km 

Zakres projektu obejmuję przebudowę ulicy Święciechowskiej - leżącej w ciągu  

komunikacyjnym drogi powiatowej nr 6294 P łączącej Leszno z Święciechową,  

Włoszakowicami i Boszkowem (rejonem turystyczno - wypoczynkowym Powiatu  

Leszczyńskiego). W ramach planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa  

konstrukcji jezdni, budowa ciągów pieszo - rowerowych, korekta geometrii  

skrzyżowań. 

 

9. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie (droga powiatowa nr 6281 P)  

 

Długość: 0, 94 km 

Zakres przebudowy obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni, budowę ciągu 

pieszo - rowerowego i zespołu parkingowego przy stadionie im. Alfreda 

Smoczyka. Ulica Strzelecka stanowi dojazd od strony drogi wojewódzkiej nr 323 

i centrum Leszna do stadionu, na którym odbywają się światowe i ekstraligowe 

zawody żużlowe w Lesznie. Dodatkowo ulica ta stanowi dojazd do kręgielni, 

basenu oraz Parku 1000 - lecia i mini zoo 

10. Przebudowa drogi powiatowej 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez 
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Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa (gmina Lipno, gmina 

Świeciechowa). 

Długość: ok. 9 km  
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Rysunek 37. Lokalizacja dróg planowanych do przebudowy 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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6.2 Przebudowa odcinków niebezpiecznych oraz nienormatywnych 

Jako odcinki niebezpieczne i nienormatywne przebudowy wymagają: 

1. Przebudowa ciągu ulicy Fabrycznej w Lesznie. 

Uzasadnieniem inwestycji jest duża liczba wypadków śmiertelnych w obrębie tej 

ulicy, duże potoki ruchu pieszego oraz występowanie dużych zakładów pracy 

(np. Leszczyńska Fabryka Pomp, Lob S.A). 

Rysunek 38. Przebudowa ciągu ulicy Fabrycznej w Lesznie 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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2. Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.  

Inwestycja zakłada przebudowę skrzyżowania ulic Jana Kiepury i Ludwika 

Zamenhofa oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Dekana. 

Ponadlokalny charakter inwestycji wynika z faktu bliskiego sąsiedztwa Pogotowia 

Ratunkowego oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Obiekty te posiadają 

sanitarne lądowisko zlokalizowane od strony ulicy Kiepury. Ciąg ulic Dekana – 

Kiepury – Zamenhofa stanowi drogę dojazdową do obiektów służby zdrowia o 

oddziaływaniu ponadlokalnym. Ponadto skrzyżowanie Zamenhofa/ Kiepury jest 

kolizyjne w stosunku do ruchu lokalnego generowanego przez duże osiedle 

mieszkaniowe Ludwika Zamenhofa. W ciągu ulicy Dekana zlokalizowany jest 

Urząd Celny oraz Leszczyńskie Centrum Logistyki. Realizacja inwestycji wpłynie 

pozytywnie na podmioty działające w strefie ratownictwa medycznego. 

Rysunek 39. Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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3. Przebudowa układu ulic Lipowa – Racławicka – Starozamkowa – Obrońców 

Lwowa w Lesznie.  

Skrzyżowanie w/w ulic jest miejscem charakteryzującym się występowaniem 

dużej liczby kolizji. Opisywany układ ulic stanowi alternatywny dojazd do drogi 

krajowej nr 12 od DW 323. Obserwuje się, że opisywany ciąg cieszy się dużą 

popularnością. 

Ciąg dojazdowy do DK 12 od DW 323 możliwy jest od ul. 1 Maja przez Lipową, 

następnie Obrońców Lwowa i Alejami Cypriana Norwida do aż Wiaduktu Grota – 

Roweckiego DK 12. Ponadto opisywany ciąg stanowi połączenie terenów 

inwestycyjnych Strefy IDEA z centrum miasta. Inwestycja zakłada przebudowę 

skrzyżowania na rondo jajowe oraz zmianę organizacji ruchu. 

Rysunek 40 Przebudowa układu ulic Lipowa – Racławicka – Starozamkowa – Obrońców Lwowa w Lesznie. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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6.3 Budowa niezbędnych chodników i dróg rowerowych na obszarach 

zabudowanych i poza obszarem zabudowanym 

Aktualnie sieć dróg rowerowych nie tworzy jednolitego systemu łączącego 

wszystkie gminy OFAL. Istnieją „poszatkowane” odcinki dróg rowerowych na 

terenie OFAL. Planowane działania przewidują uzupełnienie i połączenie 

istniejących odcinków dróg rowerowych i stworzenie spójnej sieci, która swoim 

zasięgiem oddziałuje na całą aglomerację. 

Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej potwierdza konieczność budowy sieci powiązań dróg 

rowerowych, które będą alternatywnym sposobem komunikacji w stosunku do 

transportu zbiorowego. Projekt ten został już wskazany w Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego OFAL.  

Taka sieć usprawni komunikację między miastem centralnym i pozostałymi 

gminami oraz między gminami OFAL. Będzie wykorzystywana jako alternatywa do 

komunikacji samochodowej (dojazd do szkoły, pracy) oraz w celach turystyczno-

rekreacyjnych (dostęp do oferty kulturalnej czy rekreacyjnej OFAL). Przyczynie się 

do wzrostu bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych w Aglomeracji. Możliwość 

przemieszczania się w ramach Aglomeracji ścieżkami rowerowymi to również 

szansa na poprawę stanu środowiska naturalnego. Zapewniona zostanie sprawna i 

efektywna infrastruktura gwarantująca dogodną dostępność komunikacyjną.  

Realizacja zadania będzie odbywała się na obszarze całej Aglomeracji 

Leszczyńskiej przy udziale wszystkich JST wchodzących w skład OFAL. Działania 

poszczególnych JST OFAL muszą być ze sobą zintegrowane, gdyż we wszystkich 

JST występują potrzeby związane ze świadczeniem usług publicznych na wysokim 

poziomie (transport i komunikacja).  Realizacja działań w sposób zaplanowany, 

spójny przełoży się dodatkowo na wypracowanie wspólnych standardów 

wpływających na jakość życia oraz racjonalizację wydatków w tym zakresie 

(obniżenie kosztów w przypadku realizowania przedsięwzięć we współpracy). 

Zaplanowany zakres tworzy spójny system dróg rowerowych, wykorzystujący już 

istniejące drogi rowerowe.  
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Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie 

również na podniesie jakości życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy 

(zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług 

publicznych (zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), 

politykę mieszkaniową (więcej osób będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w 

przypadku funkcjonowania zintegrowanego systemu transportowego), przyczyni się 

do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia). 

Planowane jest realizowanie inwestycji w etapach. Pierwsza część polegająca na 

przygotowaniu dokumentacji technicznej dla priorytetowych odcinków dróg 

rowerowych planowana jest do realizacji w I etapie w ramach projektu „Partnerstwo 

Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-

gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w terminie do końca marca 2016 r. 

Pozostałe odcinki realizowane będą w kolejnych etapach.
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Rysunek 41. Drogi rowerowe OFAL 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Urzędu Miasta Leszno
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Tabela 29. Drogi rowerowe OFAL 

L.p.  Gmina  Nazwa odcinka  

1 Święciechowa  

 

I etap Gołanice – Jezierzyce Kościelne (do granicy Święciechowa) 

 

Lasocice – Długie Stare – Długie Nowe (do granicy Święciechowa) 

 

2 Lipno  I etap Lipno(Park) – Mórkowo- Wilkowice (do ul. Lipowej)  

 

Lipno – Goniembice- do granicy Gminy Osieczna  

Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – do granicy Miasta Leszno 

3 Osieczna  I etap  Kąkolewo – Łoniewo - Osieczna 

 

Od granicy Leszna – Kąkolewo – Nowa Wieś (do granicy gminy 

Osieczna)  

Osieczna – Wolkowo (do granicy gminy Osieczna)  

Osieczna (od Letniska) – Świerczyna – Kleszczewo – (do granicy 

gminy Osieczna) 

4 Krzemieniewo  I etap Bojanice - Nowy Belęcin – do DK12  

 

Oporówko – Krzemieniewo  

Hersztupowo w kierunku Garzyna  

Garzyn – Górzno  

Lubania – Mierzejewo 

Pawłowice do skrzyżowania z DK12 

Od granicy Krzemieniewa do Garzyna (wzdłuż DK12) 

5 Wijewo  I etap od granicy z gminą Włoszakowice – Zaborówiec – Brenno – 

do granicy z gminą Przemęt 

od granicy z woj. Lubuskim – Radomyśl – Wijewo  

 

Brenno – Miastko 

Wijewo - Potrzebowo 

6 Rydzyna I etap Dąbcze( od kościoła) – granica Gminy Rydzyna z Gminą 

Osieczna (Kąkolewo) 

 

Kaczkowo- granicy Gminy Rydzyna z Gminą Bojanowo 

7 Przemęt  I etap Przemęt – Bucz – Barchlin  

Błotnica (od końca ścieżki) – Radomierz  

Błotnica (od ul. Starkowskiej ) – Starkowo  

Od Przemętu od końca ścieżki – Siekówko do ścieżki istniejącej  

 

Perkowo – Nowa Wieś do ścieżki istniejącej – od ścieżki istniejącej – 

Mochy  

Od granicy gminy – Solec- Mochy – Kaszczor – do granicy gminy  

Barchlin – Popowo Stare 

Bucz Dębina – do końca Bucz Dębina ( granica gminy Przemęt)  

8 Włoszakowice  I etap Jezierzyce Kościelne – Krzyżowiec – Włoszakowice – 

Boszkowo Letnisko  
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Włoszakowice – do granicy gminy w kierunku Zaborówiec  

Boszkowo Letnisko – Boszkowo – do granicy gminy w kierunku na 

Bucz  

Bukówiec Górny – Sądzia 

Bukówiec Górny – Boguszyn 

Boguszyn – Krzycko Wielkie  

Krzyżowiec – Zbarzewo  

 

Źródło: dane Urzędu Miasta Leszno 

 

6.4 Wykorzystanie transportu lotniczego 

Lotnisko funkcjonujące w Lesznie to lotnisko o nawierzchni trawiastej, 

umożliwiające obsługę samolotów sportowych oraz małych samolotów mogących 

lądować na trawie. Najbliższe porty lotnicze znajdują się w odległym o 80 km 

Poznaniu (Port Lotniczy "Ławica") i w położonym w odległości 110 km Wrocławiu 

(Port Lotniczy Wrocław S.A.).  

Obecna pozycja lotniska, położenie oraz możliwości lotniska w Poznaniu, a także 

ograniczone możliwości finansowania rozwoju lotnisk w nadchodzących latach nie 

przemawiają za realizacją inwestycji w tym zakresie. Nie rekomenduje się 

inwestycji związanych z lotniskiem w Lesznie oraz w jego otoczeniu. 

W okresie 2014-2020 nastąpi ograniczenie wsparcia w zakresie projektów 

lotniczych. Wsparcie ograniczone zostanie do projektów służących poprawie 

bezpieczeństwa, m.in. z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do wielkości ruchu 

lotniczego nie obserwuje się żadnego deficytu przepustowości lotnisk cywilnych, a 

w latach 2010 – 2012 dzięki inwestycjom zaplanowanym pod kątem organizacji 

EURO 2012 przepustowość ta w 4 największych portach lotniczych została 

znacznie powiększona. 

Ograniczenie dofinansowania ma na celu wyeliminowania ryzyka sytuacji, z którą 

mamy do czynienia w Hiszpanii. W ostatnim okresie w Hiszpanii wybudowano 48 

regionalnych lotnisk, z których tylko 11 osiąga próg rentowności. Ograniczenie 

ilości inwestycji finansowanych ze środków UE w tym zakresie jest zatem 

podejściem mającym na celu zaprzestanie rozbudowy lokalnej sieci lotniskowej. 
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Podkreśla się, iż w opinii ekspertów rynku lotniczego jest to podejście słuszne, 

gdyż samorządy planowały budowę wielu lotnisk, które nie miały szans na 

osiągnięcie progu rentowności i stanowiłyby zbyt duże obciążenie finansowe dla 

budżetów samorządowych. Oczywiście funkcjonowania lotniska nie można 

rozpatrywać jedynie w kategorii osiąganego wyniku finansowego, stanowi ono 

bowiem część infrastruktury, która wywiera bezpośredni wpływ na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu. Jednak w perspektywie kilkuletniej lotnisko 

powinno być rentowne, a opierając się na funkcjonujących małych portach 

lotniczych – jest to trudne do osiągnięcia.  

Przy rozważaniu ewentualnej zmiany funkcjonalności lotniska w Lesznie należy 

oprzeć się również na statystykach dużego portu lotniczego zlokalizowanego w 

Poznaniu Portu Ławica. W roku 2013 zaobserwowano znaczący spadek liczby 

obsługiwanych pasażerów w stosunku do roku 2012. Z danych opublikowanych 

przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wynika iż liczba pasażerów zmniejszyła się rok 

do roku z 1 560 334 do 1 329 331, co oznacza spadek na poziomie -14,8%. 

Również liczba operacji pax uległa zmniejszeniu o 25,6% z 19146 do 14247 

operacji.  

Podkreślić należy również, iż podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych 

oraz badań terenowych mieszkańcy Aglomeracji Leszczyńskiej nie zgłaszali 

potrzeby realizacji inwestycji związanych z lotniskiem w Lesznie oraz rozszerzenia 

jego funkcji.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty rekomenduje się zachowanie obecnej 

pozycji lotniska w Lesznie jako lotniska sportowego. 

6.5 Usprawnienie i wykorzystania potencjału transportu publicznego 

Realizacja projektów wymienionych w kartach projektu 3.1.1-3.1.9 przyczyni się do 

usprawnienia i wykorzystania potencjału transportu publicznego. 
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6.6 Budowa nowych ciągów drogowych 

Wśród zadań zmierzających do stworzenia spójnej sieci połączeń drogowych na 

terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej należy wymienić 

przede wszystkim następujące zadania: 

 

1) Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) 

poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie. 

Przebieg: Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Święciechowa. 

Długość: 3,25 km. 

Przedmiotem projektu jest budowa nowego połączenia drogowego łączącego 

Węzeł Święciechowa w ciągu ekspresowej S5 z Rondem Gronowo w Lesznie ( tj. 

drogą krajową nr 5). Planowana droga przebiega przez teren miasta Leszna i gmin 

Święciechowa oraz Lipno. 

Na powyższą dokumentację składają się następujące opracowanie: 

Opracowanie nr 1 

Odcinek I – budowa nowej drogi na odcinku od Węzła Święciechowa (planowana 

droga ekspresowa S5) do skrzyżowania z ul. Wilkowicką, 

 Odcinek II – rozbudowa ulicy Wilkowickiej na odcinku od skrzyżowania z nowo 

projektowaną drogą do projektowanego wiaduktu nad linią kolejową Poznań – 

Wrocław,  

Odcinek III – przebudowa ulicy Wilkowickiej na odcinku od projektowanego 

wiaduktu na liną kolejową Poznań - Wrocław do Ronda Gronowo ( skrzyżowanie 

DK5) - wymiana warstwy ścieralnej. 

(opracowanie obejmuje ciąg drogowy o dł. ok. 2750mb) 

Opracowanie 2: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy 

ulicy Wilkowickiej na odcinku od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą do 

skrzyżowania z ulicą Graniczną włącznie (opracowanie obejmuje ciąg drogowy o 

ok. 500 mb). 
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Zaprojektowana droga o długości ok. 2.750 mb będzie spełniała wymagania 

techniczne dla drogi z kategorii obciążenia ruchem KR4 i dopuszczalnym 

naciskiem na oś 115 kN/oś. Jezdnia posiadać będzie 2 pasy ruchu o szerokości 

3,5 metra każdy. Po stronie południowej przedmiotowej drogi wybudowany 

zostanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Zostaną przebudowane 2 

skrzyżowania z ul. Wilkowicką i z ul. Spółdzielczą, zaprojektowane zostaną także 

nowe zatoki autobusowe. Projekt obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia ulicznego i budowę kanału teletechnicznego.  Dodatkowo projekt 

przewiduje wymianę warstwy ścieralnej na istniejącym odcinku ul. Wilkowickiej o 

dł. 500 mb wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne źródła światła 

LED. Ponadto w ramach projektu niezbędne będzie usunięcie istniejących kolizji. 

Łącznie wybudowane i zmodernizowane zostanie 3.250,00 mb drogi. 

Celem przedsięwzięcia, jest usprawnienie układu komunikacyjnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z planowaną 

drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to pozwoli na sprawne połączenie północnej 

części Leszna z drogą ekspresową, w tym również zapewni korzystny dojazd do 

istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy 

ekonomicznej V.A.S.A. przy ul. Wilkowickiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, 

w granicach administracyjnych gminy Lipno i Święciechowa. Z przedmiotu projektu 

jest wyłączony wiadukt nad linią PKP (Poznań-Wrocław), który stanowi oddzielne 

opracowanie i będzie wybudowany w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań-

Wrocław. Realizacja inwestycji rozwiąże podstawowe problemy analizowanego 

obszaru w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi, jakość i 

dostępność dróg w regionie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników trasy. 

 Za koniecznością realizacji inwestycji przemawiają: 

 ograniczona dostępność komunikacyjna analizowanego obszaru, w tym 

dostępność do terenów inwestycyjnych 

 niski stan bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 niewykorzystany potencjał układu komunikacyjnego, 
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 ograniczona swoboda ruchu drogowego, w tym problemy komunikacyjne w 

ruchu tranzytowym, 

 niesatysfakcjonujący stan techniczny dróg 

 

Efektem realizacji inwestycji będzie: 

 zmniejszenie kosztów w przewozach pasażerskich i towarowych, 

 zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, 

 poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

leszczyńskiego i miasta Leszna, korzystających z drogi  oraz pozostałych 

uczestników ruchu drogowego, 

 poprawa klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego w rejonie 

drogi, 

 poprawa płynności ruchu  ciągu drogi, - dogodny dojazd do terenów 

inwestycyjnych, 

 zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej województwa, powiatu, miasta Leszna i gmin 

Święciechowa oraz Lipno. 
 

Realizacja zadania będzie w wysokim stopniu oddziaływała na cały obszar 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Będzie to, zatem inwestycja o ponadlokalnym 

charakterze. Wymienione powyżej zadania obejmują prace mające uprawnić 

komunikację pomiędzy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi a realizowaną drogą 

ekspresową S5. Działania poszczególnych JST OFAL muszą być ze sobą 

zintegrowane, gdyż we wszystkich JST występują potrzeby związane ze 

świadczeniem usług publicznych na wysokim poziomie (transport). Realizacja 

działań w sposób zaplanowany, spójny przełoży się dodatkowo na wypracowanie 

wspólnych standardów wpływających na jakość życia oraz racjonalizację 

wydatków w tym zakresie (obniżenie kosztów w przypadku realizowania 

przedsięwzięć we współpracy).  

Podjęcie działań w zakresie dogodnej dostępności komunikacyjnej wpłynie 

również na podniesienie jakości życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku 
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pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług 

publicznych (zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), 

politykę mieszkaniową (więcej osób będzie skłonnych zamieszkać poza miastem 

w przypadku funkcjonowania sprawnej komunikacji publicznej). 

2) Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z DK 12 w Lesznie – budowa połączenia 

drogowego łączącego DK5 (węzeł Dąbcze) z DK12 (poprzez ul. Kameruńską 

do ul. Kąkolewskiej) wschodnia obwodnica Leszna. 

Przebieg: Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Osieczna 

Długość: 3,5 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z 

połączenia dróg krajowych 5 i 12, przebiegających przez teren Aglomeracji. 

Przede wszystkim nastąpi przeniesienie ruchu tranzytowego, który odbywa się 

przez centrum aglomeracji, na wschodnią obwodnicę Leszna i tym samym 

odciążenie DK 5 i DK 12 w odcinkach przebiegających przez centrum Leszna. 

Tym samym inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżowania 

DK5 i DK 12. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć 

połączeń drogowych, która usprawni przejazd przez Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu pojazdów podróżujących między południową 

i wschodnią częścią Aglomeracji; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 
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3) Budowa drogi łączącej DK 5 (Rondo Antoniny) z ul. Gronowską wraz z 

przebudową ulicy Myśliwskiej w Lesznie. 

Przebieg: Miasto Leszno 

Długość: ok. 2,5 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające 

z połączenia dróg, w tym przede wszystkim upłynnienie przejazdu pomiędzy 

Gronowem i dalej Gminą Lipno z centrum Leszna. Inwestycja wpłynie także na 

oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń drogowych na terenie 

Aglomeracji.   

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

 

4) Budowa nowego połączenia drogowego DK 12 (ul. Szybowników)  

z ul. Wilkowicką – zachodnia obwodnica miasta Leszna (Budowa drogi 

zbiorczej w zachodniej części Leszna) 

Przebieg: Miasto Leszno, Gmina Święciechowa, Gmina Lipno 

Długość: ok. 4 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające 

z połączenia ww. dróg, w tym przede wszystkim upłynnienie przejazdu pomiędzy 

miastem Leszno, Gminą Święciechowa i Gmina Lipno. Ponadto inwestycja ta 

poprawi dostępność do terenów przemysłowych gminy Święciechowa poprzez 

połączenie ich DK 12. Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży 

i uspójni sieć połączeń drogowych na terenie Aglomeracji. 
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Tym samym inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżowania na 

terenie aglomeracji i usprawni dotarcie do projektowanej drogi ekspresowej S5. W 

wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń 

drogowych, która przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez Aglomerację w 

układzie północ-południe. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu pojazdów podróżujących między północną  

i południową częścią Aglomeracji; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

 

5) Budowa połączenia drogowego od drogi ekspresowej S5 (węzeł 

Święciechowa) – do Gminy Włoszakowice. 

 

Przebieg: Gmina Włoszakowice, Gmina Święciechowa 

Długość: ok. 4,7 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające 

z połączenia ww. dróg, w tym przede wszystkim połączenie Gminy Włoszakowice 

z drogą ekspresową S5. Ponadto inwestycja ta poprawi dostępność do terenów 

rekreacyjnych Przemęckiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych na terenie 

Gminy Włoszakowice oraz Gminy Przemęt. 

Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń 

drogowych na terenie Aglomeracji. 

Tym samym inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżowania na 

terenie aglomeracji i usprawni dotarcie do projektowanej drogi ekspresowej S5. W 

wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń 

drogowych, która przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez Aglomerację. 
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Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

 

6) Budowa łącznika drogowego łączącego DW 323 od ul. Rzemieślniczej do ul. 

Lotniczej. 

Przebieg: Miasto Leszno 

Długość: ok. 2,3 km. 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające 

z budowy połączenia drogowego, w tym przede wszystkim ułatwienie i uspójnienie 

komunikacji na terenie Miasta Leszna i poprzez to komunikacji na terenie całego 

obszaru OFAL. Budowa wskazanego odcinka drogi ułatwi i usprawni dojazd do 

Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., pojazdów zmierzających do strefy z zachodniej 

części Aglomeracji, przez co odciąży drogi w centrum Leszna.  

Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń 

drogowych na terenie Aglomeracji. 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń 

drogowych, która przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 
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7) Budowa obwodnicy miejscowości Jezierzyce Kościelne – Gmina 

Włoszakowice.  

Przebieg: Gmina Włoszakowice 

Długość – ok.3 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające 

z budowy obwodnicy, w tym przede wszystkim ułatwienie i uspójnienie 

komunikacji na terenie Gminy Włoszakowice i poprzez to komunikacji na terenie 

całego obszaru OFAL. Ponadto inwestycja ta poprawi dostępność do terenów 

rekreacyjnych Przemęckiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych na terenie 

Gminy Włoszakowice oraz Gminy Przemęt. 

Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń 

drogowych na terenie Aglomeracji. 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń 

drogowych, która przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

8) Budowa połączenia drogowego do drogi szybkiego ruchu w kierunku  węzła 

w Nietążkowie - dla gm. Wijewo, gm. Włoszakowice. 

Budowa połączenia drogowego ( na terenie OFAL) do drogi szybkiego ruchu S5, 

Jest to najkorzystniejsze połączenie drogowe z terenu gminy Wijewo i gminy 

Włoszakowice do węzła najazdowego w Nietążkowie. 
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Rysunek 42. Planowana budowa nowych odcinków dróg 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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11. Wizja, misja i cele strategiczne 

Wizja, misja i cele strategiczne dokumentu pn. „Studium rozwoju zrównoważonego 

transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej” zostały sformułowane 

następująco: 

Wizja 

Aglomeracja Leszczyńska to miejsce przyjazne dla ludzi i biznesu o wysokiej jakości i 

spójności systemu transportowego. To miejsce sprawnego i bezpiecznego 

przemieszczania się towarów i osób - indywidualnie bądź zbiorowo, z dogodnym 

dostępem do pracy, usług i turystyki. 

Misja 

Jednostki samorządu terytorialnego tworzące Obszar Funkcjonalny Aglomeracji 

Leszczyńskiej podejmują wspólne, konsekwentne i stałe działania mające na celu 

zapewnienia warunków do stabilnego zrównoważonego rozwoju systemu 

transportowego. 

Należy mieć na uwadze, że zrównoważony system transportowy10 to system, który: 

 Umożliwia spełnienie podstawowej potrzeby dostępu do systemu transportowego 

przez jednostki i społeczeństwa (w tym również społeczności lokalne) w sposób 

bezpieczny i spójny z potrzebami zdrowia ludzkiego i ekosystemów, z 

uwzględnieniem zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej; 

 Jest przystępny cenowo, skutecznie funkcjonuje, oferuje wybór środków transportu 

oraz wspiera prężnie rozwijającą się gospodarkę; 

 Ogranicza emisje i odpady, minimalizuje zużycie zasobów nieodnawialnych, 

ogranicza konsumpcję zasobów odnawialnych do poziomu zrównoważenia, 

przetwarza i wtórnie wykorzystuje ich komponenty oraz minimalizuje wykorzystanie 

gruntów, a także ogranicza natężenie hałasu. 

 

                                                           
10 B.  Bartniczak: „Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego” 
http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_B.Bartniczak_Zrownowazony_transport....pdf 
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Zrównoważony transport musi charakteryzować się następującymi cechami: 

 Jego funkcjonowanie musi się przyczyniać do poprawy stanu zdrowia 

społeczeństwa i podnoszenia poziomu życia, 

 Musi być preferowana komunikacja zbiorowa, 

 Muszą być uwzględniane potrzeby pieszych uczestników ruchu, a także 

rowerzystów, 

 Na etapie tworzenie strategii, planów, polityki transportowej ważną rolę powinny 

odgrywać lokalne społeczności, 

  Ceny energii w transporcie muszą uwzględniać wszystkie koszty ( w tym koszty 

zewnętrzne), co powodować będzie racjonalne decyzje inwestycyjne. 

 Planując przebieg sieci transportowych należy uwzględniać występowanie 

obszarów przyrodniczo cennych. 
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Priorytety, cele strategiczne, projekty strategiczne 

Formułując Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej przyjęto, iż priorytety wyznaczają główne obszary jej 

rozwoju. Identyfikacja priorytetów została przeprowadzona z wykorzystaniem analizy 

sytuacyjnej, rozpoznanych wyzwań strategicznych oraz założeń wizji rozwoju. 

W warstwie metodycznej poszczególne elementy składające się na rozstrzygnięcia 

strategiczne zostały sformułowane następująco: 

 priorytet – obszar dziedziny infrastrukturalnej, na której koncentruje się 

proponowana w strategii interwencja, 

 cel strategiczny i cel szczegółowy– pożądany stan, którego osiągnięcie składa się 

na realizację danego priorytetu, 

 przedsięwzięcie strategiczne – kluczowe narzędzie zmiany wynikającej z celów 

strategicznych. 

 
Kompleksowe wdrożenie Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej wymaga zastosowania podejścia 

projektowego wyróżniającego przedsięwzięcia strategiczne – jako kluczowe narzędzia 

zmiany. Zadaniem przedsięwzięć strategicznych jest etapowe wprowadzenie zmian, 

które w okresie do 2030 roku przyczynią się do realizacji wizji rozwoju Aglomeracji 

Leszczyńskiej. Realizacja przedsięwzięć strategicznych powinna być inicjowana 

i koordynowana przez samorządy Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Poniżej zaprezentowano listę przedsięwzięć strategicznych wraz ze wskazaniem 

instytucji, której zadaniem byłoby koordynowanie realizacji przedsięwzięć (głównie w 

zakresie gromadzenia informacji na temat realizacji poszczególnych przedsięwzięć).   
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Priorytet: 1. Dogodna dostępność komunikacyjna 

Cel strategiczny: 1.1 Podniesienie jakości i dostępności transportu publicznego 

Cel szczegółowy: 1.1.1. Zwiększenie zasięgu i integracja publicznego transportu zbiorowego 

Przedsięwzięcia strategiczne: Instytucja koordynująca Partnerzy  

1.1.1.1. Opracowanie planu 

zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu 

zbiorowego dla obszaru 

OFAL 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.1.1.2. Integracja publicznego 

transportu zbiorowego 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL, operatorzy 

publicznego transportu 

zbiorowego 

1.1.1.3. Zarząd Transportu 

Publicznego OFAL 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

Cel szczegółowy: 1.1.2 Podniesienie jakości infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 

1.1.2.1. Zakup nowych autobusów Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL, operatorzy 

publicznego transportu 

zbiorowego 

1.1.2.2. Budowa i modernizacja 

pętli autobusowych 

UM Leszno (dot. Rejtana, 

Jagiełły i Kresowej), UM 

Rydzyna (dot. Kłody), UG 

Lipno (dot. Wilkowic), UG 

Święciechowa (dot. 

Strzyżewic i Kosmonautów) 

MZK Leszno 

1.1.2.3. Infrastruktura 

przystankowa 

właściciele lub zarządzający 

przystankami 

JST OFAL, zarządy dróg 

Cel szczegółowy: 1.1.3  Zintegrowanie systemu informacji pasażerskiej 

1.1.3.1. Uruchomienie systemu 

informacji dla pasażera 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL, Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego 

1.1.3.2. Dynamiczna informacja 

pasażerska 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL, operatorzy 

publicznego transportu 

zbiorowego 
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Cel strategiczny: 1.2 Stworzenie warunków do rozwoju alternatywnego sposobu komunikacji w 

stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL 

Cel szczegółowy: 1.2.1. Stworzenie sieci dróg rowerowych w OFAL 

Przedsięwzięcia strategiczne: Instytucja koordynująca Partnerzy  

1.2.1.1. Budowa dróg rowerowych 

jako alternatywny sposób 

komunikacji w stosunku do 

transportu samochodowego 

na obszarze OFAL 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.2.1.2 Budowa centrów 

przesiadkowych/parkingów 

rowerowych na terenie 

OFAL 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.2.1.3.Zwiększenie świadomości 

mieszkańców odnośnie 

możliwości korzystania z 

alternatywnych systemów 

transportowych 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

Cel strategiczny: 1.3 Utworzenie spójnej sieci połączeń drogowych na terenie OFAL. 

Cel szczegółowy: 1.3.1. Budowa nowych ciągów dróg 

Przedsięwzięcia strategiczne: Instytucja koordynująca Partnerzy  

1.3.1.1 Budowa połączenia 

drogowego drogi 

ekspresowej S5 (węzeł 

Święciechowa) poprzez ul. 

Wilkowicką z drogą krajową 

nr 5 (Rondo Gronowo) w 

Lesznie. 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.3.1.2.Wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego z DK 12 w 

Lesznie – budowa 

połączenia drogowego 

łączącego DK5 (węzeł 

Dąbcze) z DK12 (poprzez 

ul. Kameruńską do ul. 

Kąkolewskiej) wschodnia 

obwodnica Leszna 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.3.1.3 Budowa drogi łączącej DK 5 

(Rondo Antoniny) z ul. 

Gronowską wraz z 

przebudową ulicy 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 
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Myśliwskiej w Lesznie. 

1.3.1.4 Budowa nowego połączenia 

drogowego DK 12 (ul. 

Szybowników) z ul. 

Wilkowicką – zachodnia 

obwodnica miasta Leszna 

(Budowa drogi zbiorczej w 

zachodniej części Leszna)  

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.3.1.5  Budowa połączenia 

drogowego od drogi 

ekspresowej S5 (węzeł 

Święciechowa) – do Gminy 

Włoszakowice 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.3.1.6 Budowa łącznika 

drogowego łączącego DW 

323 od ul. Rzemieślniczej 

do ul. Lotników 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.3.1.7 Budowa obwodnicy 

miejscowości Jezierzyce 

Kościelne – Gmina 

Włoszakowice 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.3.1.8 Budowa połączenia 

drogowego do drogi 

szybkiego ruchu w kierunku  

węzła w Nietążkowie - dla 

gm. Wijewo, gm. 

Włoszakowice 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

Cel szczegółowy: 1.3.2. Przebudowa istniejących dróg 

Przedsięwzięcia strategiczne: 

  

Instytucja koordynująca Partnerzy 

1.3.2.1 Przebudowa drogi krajowej 

nr 12 w granicach Miasta 

Leszna, trasa W-Z 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.3.2.2 Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 432 w 

Lesznie – ul. Osiecka od 

ronda Grzybowo do granicy 

Miasta 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.3.2.3 Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4756P 

Brenno-Zaborówiec-

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 
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Włoszakowice 

1.3.2.4   Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3822P 

Wijewo – Brenno 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.3.2.5  Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 305 na 

odcinku Nowy Tomyśl-

Wolsztyn-Wschowa 

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.3.2.6  Przebudowa ciągu dróg 

powiatowych: 4801P na 

odcinku od drogi krajowej nr 

5 – Dąbcze, 4800P Dąbcze 

- Nowa Wieś – Kąkolewo, 

4790P Kąkolewo – 4791P 

Łoniewo – Osieczna.  

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.3.2.7. Przebudowa drogi krajowej 

DK12 na terenie całej 

Aglomeracji Leszczyńskiej  

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.3.2.8.Przebudowa ul. 

Święciechowskiej w Lesznie 

na odcinku od Ronda  

Zatorze do granicy miasta 

Urząd Miasta Leszna JST OFAL 

1.3.2.9. Przebudowa ulicy 
Strzeleckiej w Lesznie 

Urząd Miasta Leszna JST OFAL 

1.3.2.10 Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych 4769P, 
4770P, 4771P od Lipna 
przez Mórkowo, 
Wilkowice do węzła 
Święciechowa (gmina 
Lipno, gmina 
Świeciechowa) 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

Cel strategiczny: 1.4 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Cel szczegółowy: 1.4.1. Likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie OFAL 

Przedsięwzięcia strategiczne: Instytucja koordynująca Partnerzy  

1.4.1.1 Przebudowa ciągu ulicy 

Fabrycznej w Lesznie 

Urząd Miasta Leszno  MZDiI 

1.4.1.2 Przebudowa ulicy Jana 

Kiepury i ulicy Jana Dekana 

w Lesznie. 

Urząd Miasta Leszno  MZDiI 
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1.5.1.3 Przebudowa układu ulic 

Lipowa – Racławicka – 

Starozamkowa – Obrońców 

Lwowa w Lesznie 

Urząd Miasta Leszno  MZDiI 

Cel szczegółowy: 1.4.2. Poprawa stanu technicznego odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych o niskich parametrach 

Przedsięwzięcia strategiczne: Instytucja koordynująca Partnerzy  

1.4.2.1  Przebudowa drogi krajowej 

nr 12 w granicach Miasta 

Leszna, trasa W-Z 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.4.2.2. Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 432 w 

Lesznie – ul. Osiecka od 

ronda Grzybowo do 

granicy Miasta 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.4.2.3. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4756P 

Brenno-Zaborówiec-

Włoszakowice 

Urząd Miasta Leszno  JST OFAL 

1.4.2.4.Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3822P 

Wijewo – Brenno 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.4.2.5  Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 305 na 

odcinku Nowy Tomyśl-

Wolsztyn-Wschowa 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.4.2.6..Przebudowa ciągu dróg 

powiatowych: 4801P na 

odcinku od drogi krajowej 

nr 5 – Dąbcze, 4800P 

Dąbcze - Nowa Wieś – 

Kąkolewo, 4790P 

Kąkolewo – 4791P 

Łoniewo – Osieczna.  

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.4.2.7 Przebudowa drogi krajowej 

DK12 na terenie całej 

Aglomeracji Leszczyńskiej  

Urząd Miasta Leszno lub 

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

1.4.2.8  Przebudowa ul. 

Święciechowskiej w 

Lesznie na odcinku od 

Ronda  

Urząd Miasta Leszna JST OFAL 
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Zatorze do granicy miasta 

1.4.2.9. Przebudowa ulicy 
Strzeleckiej w Lesznie 

Urząd Miasta Leszna JST OFAL 

1.4.2.10 Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych 4769P, 
4770P, 4771P od Lipna 
przez Mórkowo, 
Wilkowice do węzła 
Święciechowa (gmina 
Lipno, gmina 
Świeciechowa)  

Starostwo Powiatowe w 

Lesznie 

JST OFAL 

 

 

 

 

12. Projekty strategiczne - czyli konkretne przedsięwzięcia, mające doprowadzić do 

osiągnięcia założonych celów 

 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Zwiększenie zasięgu i integracja publicznego 
transportu zbiorowego 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.1 

Nazwa projektu Opracowanie planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla obszaru OFAL 

Numer projektu 1.1.1.1 

Uzasadnienie 

wyboru 

Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

całego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej umożliwi zaplanowanie 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej na tym obszarze i będzie podstawą 

do podejmowania dalszych decyzji i realizacji projektów związanych z integracją 

publicznego transportu zbiorowego i poprawą jego jakości i zasięgu. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Liczba opracowanych planów UM Leszno lub 

Starostwo 

0 wzrost 

o 1 
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Powiatowe w 

Lesznie 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2011 r. nr 5, poz. 13, z późn. zm.) plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w 

przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, opracowuje gmina 

której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między 

gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80.000 mieszkańców lub powiat któremu powierzono 

zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami, których 

obszar liczy łącznie co najmniej 120.000 mieszkańców. 

W zależności od przyjętego rozwiązania organizacyjnego w zakresie właściwego organizatora publicznego 

transportu zbiorowego Plan może być opracowany albo jako Plan dla powiatowych przewozów 

pasażerskich (w przypadku porozumienia powiatu leszczyńskiego z miastem na prawach powiatu Leszno i z 

powiatem wolsztyńskim w zakresie gminy Przemęt) albo jako Plan dla gminnych przewozów pasażerskich 

(w przypadku porozumienia między wszystkimi gminami na obszarze OFAL). W obu przypadkach, w wyniku 

zawartych porozumień obszar zamieszkały będzie przez taką liczbę mieszkańców, że opracowanie Planu 

będzie obowiązkowe (ok. 130 tys. mieszkańców). 

Plan określi: 

- sieć komunikacyjną na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej, 

- ocenę i prognozę potrzeb przewozowych, 

- przewidywane finansowanie usług przewozowych, 

- preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, 

- zasady organizacji rynku przewozów, 

- pożądany standard usług przewozowych w przewozach użyteczności publicznej, 

- przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera. 

Składać się będzie z dwóch części: 

- diagnostycznej (charakterystyka obszaru objętego Planem, sieć komunikacyjna tego obszaru oraz ocena 

potrzeb i preferencji przewozowych), 

- planistycznej (przewidywane finansowanie rozwoju transportu, planowana oferta przewozowa, pożądany 

standard usług przewozowych, zasady organizacji rynku przewozów oraz kierunki rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego). 

Fazy realizacji: 

1. Wybór rozwiązania organizacyjnego i zawarcie porozumień w sprawie wspólnego organizowania 

publicznego transportu zbiorowego i wskazania podmiotu odpowiedzialnego: 

a. pomiędzy gminami m. Leszno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Lipno, Krzemieniewo, 

Włoszakowice, Wijewo, Przemęt (zastąpi istniejące porozumienia między Lesznem, a 

Rydzyną, Święciechową i Lipnem) lub 

b. pomiędzy powiatami m.n.p.p. Leszno, leszczyńskim i wolsztyńskim. 

2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Planu 

transportowego. 

3. Wykonanie kompleksowych badań marketingowych popytu, struktury biletowej, zachowań 

komunikacyjnych oraz postulatów i preferencji przewozowych. 

4. Opracowanie części diagnostycznej i prognostycznej Planu transportowego. 
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5. Konsultacje społeczne. 

6. Uchwalenie przez odpowiedni organ (Rada Miasta Leszno lub Rada Powiatu Leszczyńskiego – w 

zależności od wyboru rozwiązania organizacyjnego) 

Wartość zadania w zł 100 000 Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

poszczególne fazy: 

1. styczeń-luty 2015 r. 

2. marzec 2015 r. 

3. kwiecień-maj 2015 r. 

4. czerwiec-sierpień 2015 r. 

5. wrzesień 2015 r. 

6. październik 2015 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

W zależności od przyjętego rozwiązania organizacyjnego w zakresie 

właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Partnerzy JST OFAL 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Zwiększenie zasięgu i integracja publicznego 

transportu zbiorowego 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.1 

Nazwa projektu Integracja publicznego transportu 
zbiorowego 

Numer projektu 1.1.1.2 

Uzasadnienie 

wyboru 

Integracja publicznego transportu zbiorowego na obszarze OFAL ma na celu 

stworzenie system transportowego, który będzie uwzględniał oczekiwania pasażerów. 

Proces integracji ma spowodować podwyższenie jakości usług w postaci m.in. 

skrócenia czasu podróży (w wyniku koordynacji rozkładów jazdy) oraz zwiększenie 

efektywności ekonomicznej systemu, a tym samym umożliwienie realizacji celów 

społecznych i ekonomicznych (poprawa dostępności i niezawodności, efektywne 

wydatkowanie środków publicznych lepsze wykorzystanie zasobów, efekt synergii). W 

dalszej kolejności nastąpi poprawa konkurencyjności transportu zbiorowego wobec 

indywidualnego przez kształtowanie zachowań komunikacyjnych zachęcających do 

komplementarnego traktowania transportu zbiorowego i indywidualnego, co wpłynie 

pozytywnie na rozwój obszaru OFAL. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 
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Zintegrowane oferty taryfowe UM Leszno lub 

Starostwo 

Powiatowe w 

Lesznie 

0 wzrost 

o 3 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Integracja publicznego transportu zbiorowego na obszarze OFAL będzie realizowana na czterech poziomach: 

- instytucjonalnym, 

- taryfowo-biletowym, 

- rozkładów jazdy, 

- informacji o usługach. 

Integracja instytucjonalna oparta będzie o utworzenie jednostki organizacyjnej, która będzie wykonywać 

obowiązki organizatora publicznego transportu zbiorowego dla gmin i powiatu na całym obszarze OFAL. 

Integracja taryfowo-biletowa polegać będzie na wprowadzeniu zintegrowanych biletów umożliwiających 

odbywanie podróży różnymi środkami transportu. Z tytułu honorowania tych biletów operatorzy będą 

otrzymywać refundację. Organizator stanowi taryfę lub gwarantuje sobie prawo do ustalania cen biletów 

danego rodzaju (np. biletów zintegrowanych lub maksymalnego poziomu cen biletów jednoprzejazdowych i 

okresowych), a także ustanawia zakres ulg na przejazdy. Zakres ten w odniesieniu do różnych środków 

transportu zostanie ujednolicony w zakresie, który umożliwiają istniejące przepisy. Taryfą zintegrowaną w 

pierwszej kolejności zostaną objęte bilety okresowe. Docelowo organizator podejmie decyzję o rozszerzeniu 

zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej także o inne rodzaje biletów. 

Integracja w zakresie rozkładów jazdy dotyczyć będzie prowadzenia badań marketingowych, a na ich 

podstawie układania tras linii i rozkładów jazdy linii zakwalifikowanych do sieci użyteczności publicznej. 

Integracja informacji o usługach obejmuje jednolitą i spójną informację dla podróżnych w postaci rozkładów 

jazdy na przystankach, systemu informacji dla pasażera w internecie (portal pasażera) oraz informacji 

telefonicznej. 

Prognoza finansowa procesu integracji w zakresie sieci połączeń i ofert taryfowych zostanie określona w 

Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze OFAL (projekt 1.1.1.) 

Wartość zadania w zł b.d. Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

 środki budżetowe 

(refundacja ulg) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

od 2016 roku 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

W zależności od przyjętego rozwiązania organizacyjnego w zakresie 

właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Partnerzy JST OFAL, operatorzy publicznego transportu zbiorowego 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Zwiększenie zasięgu i integracja publicznego 

transportu zbiorowego 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.1 

Nazwa projektu Zarząd Transportu Publicznego OFAL Numer projektu 1.1.1.3 

Uzasadnienie 

wyboru 

W celu realizacji procesu integracji publicznego transportu zbiorowego na obszarze 

OFAL, a także w celu efektywnego zarządzania nim konieczne jest wskazanie 

podmiotu odpowiedzialnego za publiczny transport zbiorowy. Utworzenie Zarządu 

Transportu Publicznego OFAL ma na celu skupienie w jednym miejscu kompetencji i 

zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego. Wpłynie to 

lepszą jakość transportu publicznego i pozwolić realizować cele społeczne i 

ekonomiczne polityki transportowe. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Liczba utworzonych jednostek organizacyjnych UM Leszno lub 

Starostwo 

Powiatowe w 

Lesznie 

0 wzrost 

o 1 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Utworzony Zarząd będzie realizował wszystkie działania przewidziane w art. 15 ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym w odniesieniu do gminnych i powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej w na obszarze OFAL. 

Do jego zadań należeć będzie m.in.: 

- prowadzenie badań marketingowych i rynku; 

- określanie sieci tego transportu i jej planowanie wraz z rozkładami jazdy 

- ustalanie parametrów usług; 

- kontraktowanie usług; 

- kontrolowanie ilości i jakości realizowanych usług; 

- określanie taryfy, emisja, dystrybucja i kontrola biletów; 

- finansowanie usług; 

- informacja pasażerska; 

- integrowanie transportu regionalnego oraz regionalnego i miejskiego. 

Zarząd może zostać powołany jako referat, wydział lub inna jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna 

lub Starostwa Powiatowego w Lesznie, jako jednostka budżetowa powiatu lub miasta lub jako spółka z o.o. 
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gmin i powiatu. Forma prawna Zarządu, a także proces jego tworzenia zostaną określone na podstawie 

stosownych analiz formalno-prawnych i ekonomicznych w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego na obszarze OFAL (projekt 1.1.1.). 

W ramach Zarządu utworzona zostanie jednostka (komórka organizacyjna) w postaci Centrali Ruchu. 
Stanowić będzie ona centrum zarządzania transportem i zajmować się będzie m.in.: 

- nadzorem i kontrolą nad funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w tym zabezpieczeniem 

kursowania zgodnie z rozkładami jazdy, regulacją ruchu w przypadku zakłóceń, dysponowaniem służbami 

technicznymi w celu usuwania awarii, informowaniem pasażerów o funkcjonowaniu publicznego 

transportu zbiorowego; 

- utrzymaniem istniejących lub przyszłych systemów informacji, łączności, zarządzania flotą, czy też 

sterowania ruchem; 

- współdziałaniem z innymi służbami (zarządy dróg, zarządzanie kryzysowe, służb ratownicze). 

Wartość zadania w zł b.d. Źródła finansowania   środki własne JST 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

od 2016 roku 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

W zależności od przyjętego rozwiązania organizacyjnego w zakresie 

właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Partnerzy JST OFAL 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Podniesienie jakości i dostępności 
publicznego transportu zbiorowego 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.2 

Nazwa projektu Zakup nowych autobusów Numer projektu 1.1.2.1 

Uzasadnienie 

wyboru 

Zakup nowych autobusów związany jest z koniecznością wymiany dotychczas 

eksploatowanych pojazdów (z uwagi na wiek oraz niedostosowanie do obecnych 

standardów, m.in. przez brak niskiej podłogi), a także w związku z planowaną obsługą 

zwiększonej liczby połączeń również na obszarze powiatu. Nowe autobusy wpływają 

pozytywnie na jakość i niezawodność świadczonych usług, podnoszą komfort 

korzystania z transportu publicznego oraz umożliwiają korzystanie z niego osobom 

mającym trudności w poruszaniu się. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Liczba zakupionych nowych autobusów UM Leszno lub 

Starostwo 

Powiatowe w 

Lesznie 

0 wzrost 

o 41 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Przewiduje się zakup nowych autobusów do obsługi publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta 

Leszno i powiatu leszczyńskiego. Autobusy zostaną zakupione przez organizatora publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze OFAL i następnie przekazane operatorowi (lub operatorom) publicznego transportu 

zbiorowego wybranym do wykonywania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. 

Przewiduje się zakup autobusów o różnej pojemności zależnej od prognozowanego popytu na usługi 

publicznego transportu zbiorowego określonego w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego na obszarze OFAL (projekt 1.1.1.). Szacuje się, że będzie to następująca liczba i rodzaje 

autobusów: 

1. 11 autobusów o długości ok. 12 m i pojemności ok. 80-100 pasażerów – do obsługi komunikacji miejskiej 

w Lesznie, 

2. 10 autobusów o długości ok. 12 m i pojemności ok. 80-100 pasażerów – do obsługi połączeń 

powiatowych, 

3. 10 autobusów o długości ok. 9 m i pojemności ok. 60 pasażerów – do obsługi połączeń powiatowych, 

4. 10 autobusów o długości do 8 m i pojemności ok. 20-40 pasażerów – do obsługi połączeń powiatowych. 

Autobusy spełniać będą wysokie standardy ekologiczne i jakościowe, m.in.: 

- niskopodłogowe (przynajmniej jedno wejście do pojazdu bez stopni); 

- przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych (siedzenia dostępne 

bezpośrednio z podłogi bez stopni pośrednich, miejsce do umieszczenia wózka inwalidzkiego lub 
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dziecięcego, platforma wjazdowa, przyklęk); 

- wyposażone w system informacji pasażerskiej obejmujący wyświetlacze zewnętrzne oraz wyświetlacze 

(panele) wewnętrzne prezentujące przebieg trasy i lokalizacje przystanków, a także obejmujący 

zapowiedzi głosowe kolejnych przystanków; 

- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny; 

- klimatyzacja; 

- kolorystyka ujednolicona i dostosowana do identyfikacji wizualnej całej sieci komunikacyjnej OFAL; 

- spełniające aktualne normy emisji spalin (obecnie euro 6) lub bezemisyjne (elektryczne). 

Fazy realizacji: autobusy będą kupowane wg harmonogramu uwzględniającego uruchamianie przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej na obszarze OFAL. Autobusy dla komunikacji miejskiej w Lesznie 

zostaną zakupione do roku 2017. 

Wartość zadania w zł 40 000 000 Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

2016 – 2020 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

W zależności od przyjętego rozwiązania organizacyjnego w zakresie 

właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Partnerzy JST OFAL, operatorzy publicznego transportu zbiorowego 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Podniesienie jakości i dostępności 
publicznego transportu zbiorowego 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.2 

Nazwa projektu Budowa i modernizacja pętli 
autobusowych 

Numer projektu 1.1.2.2 

Uzasadnienie 

wyboru 

Przy planowaniu sieci publicznego transportu zbiorowego istotna jest możliwość 

wykorzystania pętli jako miejsc do zawracania autobusów oraz miejsc postojowych do 

odbywania postojów. Postoje na przystankach końcowych są ważne z punktu 

widzenia zachowania niezawodności i punktualności kursowania autobusów. 

Jednocześnie zachodzi konieczność zapewnienia kierowcom dogodnych warunków 

pracy w postaci zaplecza sanitarnego, co przekłada się na jakość świadczonych 

usług. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Liczba nowych pętli UM Leszno 0 wzrost o 2 

Liczba zmodernizowanych pętli UM Leszno 

UM Rydzyna 

UG Święciechowa 

UG Lipno 

0 wzrost o 5 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

W ramach projektu zakłada się: 

- budowę nowej pętli autobusowej przy ul. Rejtana, 

- budowę nowej pętli autobusowej przy ul. Jagiełły / Juranda. 

Wybudowanie nowych pętli jest uzasadnione z uwagi na popyt na usługi komunikacji miejskiej w tych części 

Leszna, generowany przez osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej i galerie handlowe. 

Zasadne jest zwiększenie intensywności obsługi tych rejonów miasta, na co jednak nie pozwala brak dogodnie 

zlokalizowanej pętli, na której poza zmianą kierunku ruchu autobusów, pojazdy mogłoby bez uciążliwości dla 

mieszkańców odbywać postoje wyrównawcze po wykonaniu każdego kursu, a ich kierowcy – wymagane 

przepisami przerwy w pracy. Postoje wyrównawcze na przystankach końcowych są niezbędne w celu 

zachowania punktualności i niezawodności kursowania. Pętle należy wyposażyć w zaplecze socjalne dla 

kierowców w celu poprawy warunków ich pracy. Zaplecze składa się z pawilonu wyposażonego w toaletę, 

umywalkę i ogrzewanie, z dostępem do bieżącej ciepłej wody. 

Oprócz tego zakłada się modernizację następujących pętli przez wymianę lub utwardzenie nawierzchni oraz 

wyposażenie w zaplecze socjalne: 

- Strzyżewice, 

- Kosmonautów 
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- Wilkowice, 

- Kresowa cmentarz, 

- Kłoda stacja kolejowa. 

 

Wartość zadania w zł 1 mln Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

Proponowany termin to lata 2015-2016 lub lata późniejsze w miarę 

możliwości finansowych poszczególnych gmin. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

UM Leszno (dot. Rejtana, Jagiełły i Kresowej), UM Rydzyna (dot. Kłody), 

UG Lipno (dot. Wilkowic), UG Święciechowa (dot. Strzyżewic 

i Kosmonautów) 

Partnerzy MZK Leszno 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Podniesienie jakości i dostępności 

publicznego transportu zbiorowego 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.2 

Nazwa projektu Infrastruktura przystankowa Numer projektu 1.1.2.3 

Uzasadnienie 

wyboru 

Infrastruktura przystankowa ma bezpośredni wpływ na jakość i dostępność transportu 

publicznego, w szczególności dla osób mających trudności w poruszaniu się 

(niepełnosprawni, osoby starsze, osoby z wózkami dziecięcymi). Istotna jest również 

poprawa bezpieczeństwa. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Liczba nowych wiat przystankowych właściciele lub 

zarządzający 

przystankami 

0 wzrost o 24 

Liczba zmodernizowanych peronów przystankowych właściciele lub 

zarządzający 

przystankami 

0 wzrost o 30 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

W zakres zadania związanego z infrastrukturą przystankową wchodzą: 

1. budowa wiat przystankowych: 24 wiaty w mieście Leszno oraz 16 wiat w powiecie, 

2. modernizacja peronów przystankowych: ok. 30 peronów (wybudowane zostaną perony o odpowiednio 

dużej szerokości, podwyższone w stosunku do poziomu jezdni w sposób ułatwiający wsiadanie do 

autobusów niskopodłogowych i wyposażone w wyprofilowane krawężniki najazdowe ułatwiające 

kierowcom autobusu zatrzymanie blisko krawędzi peronu, a także w odpowiednie dojścia i połączenia z 

istniejącymi ciągami pieszymi), 

3. przygotowanie spójnej i zintegrowanej informacji przystankowej na wszystkich przystankach obejmującej 

znak drogowy, tablicę z nazwą przystanku, miejsce do umieszczenia rozkładu jazdy i innych informacje 

oraz treść informacji pasażerskiej. 

Kryterium doboru przystanków na których usytuowane zostaną nowe wiaty to: 

- natężenie ruchu pasażerów (przystanki węzłowe) 

- obecnie brak wiaty lub wiata w złym stanie technicznym 

Kryterium doboru przystanków na których zmodernizowane zostaną perony to: 

- natężenie ruchu pasażerów 

- stan techniczny peronu lub chodnika w obrębie przystanku (w pierwszej kolejności perony powinny być 
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budowane na przystankach, gdzie w ogóle nie ma chodnika lub peronu) 

Informacja przystankowa powinna objąć wszystkie przystanki sieci komunikacyjnej na obszarze OFAL. Do 

przygotowania informacji należy wykorzystać narzędzie w postaci systemu informacji dla pasażera, aby 

zachować spójność danych. 

Wartość zadania w zł 2 mln Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

od 2015 roku 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

właściciele lub zarządzający przystankami 

Partnerzy JST OFAL, zarządy dróg 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Zintegrowanie systemu informacji 

pasażerskiej 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.3 

Nazwa projektu Uruchomienie systemu informacji dla 
pasażera 

Numer projektu 1.1.3.1 

Uzasadnienie 

wyboru 

System informacji dla pasażera umożliwi zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich 

informacji niezbędnych do zaplanowania podróży co przyczyni się do zwiększenia 

dostępności transportu publicznego. Pasażerowie uzyskają możliwość zaplanowania 

podróży różnymi środkami transportu oraz uzyskania wszelkich informacji o usługach 

transportu publicznego w jednym miejscu. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

System informacji dla pasażera UM Leszno lub 

Starostwo 

Powiatowe w 

Lesznie 

0 wzrost o 1 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Uruchomienie systemu informacji dla pasażera, który będzie obejmował internetowy portal pasażera 

zawierający: 

- rozkłady jazdy wszystkich linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar OFAL (niezależnie od 

środka transportu i organizatora przewozów) 

- wyszukiwarkę połączeń umożliwiającą zestawienie podróży wg zadanych przez pasażera parametrów 

(miejsca rozpoczęcia i zakończenia, preferowanych środków transportu, godziny rozpoczęcia i 

zakończenia, czasu na przesiadkę) 

- interaktywną mapę zintegrowaną z rozkładami jazdy i wyszukiwarką połączeń prezentującą lokalizacje 

przystanków i przebiegi tras poszczególnych linii oraz lokalizacje obiektów 

- komunikaty dla pasażerów o zmianach w funkcjonowaniu transportu publicznego (zmiany rozkładów 

jazdy, objazdy, awarie) 

Systemem administrować będzie organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze OFAL. 

Wartość zadania 50 tys. Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

2015 rok 

Podmiot odpowiedzialny za W zależności od przyjętego rozwiązania organizacyjnego w zakresie 
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realizację właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Partnerzy JST OFAL, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Podniesienie jakości i dostępności transportu 

publicznego 

Numer celu 

strategicznego 

1.1 

Cel szczegółowy Zintegrowanie systemu informacji 

pasażerskiej 

Numer celu 

szczegółowy 

1.1.3 

Nazwa projektu Dynamiczna informacja pasażerska Numer projektu 1.1.3.2 

Uzasadnienie 

wyboru 

Informacja o godzinach odjazdów autobusów w czasie rzeczywistym poprawia jakość 

usług umożliwiając precyzyjne zaplanowanie podróży lub podjęcie decyzji o 

skorzystaniu z alternatywnych środków transportu. Ułatwia skorzystania z publicznego 

transportu zbiorowego przez przedstawienie najbliższych odjazdów w danym 

kierunku. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej  0 wzrost o 20 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

System dynamicznej informacji pasażerskiej umożliwia przedstawianie rzeczywistej godziny odjazdu środka 

transportu, z uwzględnieniem zakłóceń w kursowaniu wynikających ze zdarzeń losowych, zatorów drogowych, 

zmian pogody, awarii i innych. 

System obejmuje: 

- wyposażenie wszystkich autobusów obsługujących przewozy o charakterze użyteczności publicznej na 

obszarze OFAL w moduł gps z transmisją danych, 

- prezentację informacji o prognozowanych godzinach odjazdów w systemie informacji dla pasażera w 

postaci portalu internetowego oraz za pomocą usługi sms, 

- moduły dyspozytorskie wspomagający pracę służby ruchu, operatorów oraz organizatora publicznego 

transportu zbiorowego, 

- tablice informacyjne (dwustronne) na przystankach: 12 na terenie miasta Leszno (przystanki węzłowe o 

największym natężeniu ruchu oraz dworzec autobusowy) i 8 na terenie powiatu (po 1 w każdej gminie). 

Wartość zadania w zł 1 mln Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 2015-2018 
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(w latach) 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

W zależności od przyjętego rozwiązania organizacyjnego w zakresie 

właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Partnerzy JST OFAL, operatorzy publicznego transportu zbiorowego 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Stworzenie warunków do rozwoju 

alternatywnego sposobu komunikacji w 

stosunku do transportu samochodowego na 

obszarze OFAL 

Numer celu 

strategicznego 

1.2 

Cel szczegółowy Stworzenie sieci dróg rowerowych w OFAL Numer celu 

szczegółowy 

1.2.1 

Nazwa projektu Budowa dróg rowerowych jako 
alternatywny sposób komunikacji w 
stosunku do transportu samochodowego 
na obszarze OFAL 

Numer projektu 1.2.1.1 

Uzasadnienie 

wyboru 

Utworzenie spójnego sytemu dróg rowerowych będzie alternatywnym sposobem 

komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL.  

Aktualnie sieć dróg rowerowych nie tworzy jednolitego systemu łączącego wszystkie 

Gminy OFAL. W ramach projektu zakłada się budowę sieci dróg rowerowych na 

terenie: 

 Miasta Leszna,  

 Gminy Krzemieniewo,  

 Gminy Lipno,  

 Gminy Osieczna,  

 Gminy Przemęt,  

 Gminy Rydzyna,  

 Gminy Święciechowa,  

 Gminy Wijewo,  

 Gminy Włoszakowice. 

Realizacja zadania będzie odbywała się na obszarze całej Aglomeracji Leszczyńskiej 

przy udziale wszystkich JST wchodzących w skład OFAL. Działania poszczególnych 

JST OFAL muszą być ze sobą zintegrowane, gdyż we wszystkich JST występują 

potrzeby związane ze świadczeniem usług publicznych na wysokim poziomie 

(transport i komunikacja).  Realizacja działań w sposób zaplanowany, spójny przełoży 

się dodatkowo na wypracowanie wspólnych standardów wpływających na jakość życia 

oraz racjonalizację wydatków w tym zakresie (obniżenie kosztów w przypadku 

realizowania przedsięwzięć we współpracy). Zaplanowany zakres tworzy spójny 

system dróg rowerowych, wykorzystujący już istniejące drogi rowerowe.  

Miernik Źródło danych 
Aktualna 

wartość 
Trend zmian 

Długość nowych dróg rowerowych (km) JST OFAL 0 b.d. 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

1. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Przemęt na odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie - Odcinek I ok. 5,7 km – Przemęt – Bucz – Barchlin  

Przemęt (koniec Powst. Wlkp.) – początek Bucza (do skrzyżowania na Boszkowo) -3,3km 

Początek Bucza ( skrzyżowanie na Boszkowo) – koniec Bucza (do końca ulicy Kasztanowej) – 2,2 km 

Koniec Bucza (od końca ul. Kasztanowej) – Początek Barchlin (skrzyżowanie  ul. Słoneczną) 232 m  
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(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

 Odcinek II ok. 2,3 km – Błotnica  – Radomierz  

Błotnica (od końca ścieżki) – Radomierz (szkoła) – 2,3  km 

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

 Odcinek III ok 3,7 km Błotnica – Starkowo  

Błotnica (od ul. Starkowskiej) – Starkowo (do końca terenu zabudowanego) – 3,7 km  

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

 Odcinek IV ok. 1,5 km - od Przemętu (od końca ścieżki) – Sierkówko (do ścieżki istniejącej)  

Bucz Dębina (koniec ścieżki) – do końca Bucz Dębina (granica Gminy Przemęt)  

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

 Odcinek V - Perkowo – Nowa Wieś do ścieżki istniejącej – od ścieżki istniejącej – Mochy  

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek VI - Od granicy gminy – Solec- Mochy – Kaszczor – do granicy gminy  

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek VII - Barchlin – Popowo Stare 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 Odcinek VIII - Bucz Dębina – do końca Bucz Dębina ( granica gminy Przemęt 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesie jakości 

życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług publicznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę mieszkaniową (więcej osób 

będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania zintegrowanego systemu 

transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia). 

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2014 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

2. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Lipno na odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie - Odcinek I łącznie ok. 6,7 km – Lipno – Mórkowo  

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

Lipno (Park) – Mórkowo – Wilkowice  (do ul. Lipowej) – 6,7 km 

Budowa tego odcina jest priorytetowa dla Gminy Lipno. Po wybudowaniu tej ścieżki w kolejnych 

latach planuje się budowę następnych odcinków, których powstanie przyczyni się do utworzenia 

pierścienia ścieżek łączącego wszystkie gminy partnerskie w Aglomeracji Leszczyńskiej. 
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 Odcinek II łącznie ok 4,4 km – Lipno – Goniembice do granicy gminy Osieczna 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – do granicy Miasta Leszno 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesie jakości 

życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług publicznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę mieszkaniową (więcej osób 

będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania zintegrowanego systemu 

transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia).  

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2016 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

3. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Osieczna na odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie – Odcinek I Kąkolewo – Łoniewo - Osieczna (odcinek planowany w 

ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym).  

 Odcinek II Od granicy Leszna – Kąkolewo – Nowa Wieś (do granicy gminy Osieczna)  

 

 Odcinek III Osieczna – Wolkowo (do granicy gminy Osieczna) 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 
 

 Odcinek IV Osieczna (od letniska) – Świerczyna – Kleszczewo – do granicy gminy Osieczna. 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 
 

Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesie jakości 

życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług publicznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę mieszkaniową (więcej osób 

będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania zintegrowanego systemu 

transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia).  

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2014 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 
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Typy zadań/fazy realizacji zadania 

4. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Święciechowa  na 

odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie - Odcinek I – Gołanice – Jezierzyce Kościelne (do granicy 

Święciechowa)  

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

Ścieżka rowerowa ma przebiegać wzdłuż drogi powiatowej, będzie to przedłużenie ścieżki rowerowej 

wybudowanej w 2014 r.  

Po wybudowaniu tej ścieżki w kolejnych latach planuje się budowę odcinka 

II , którego powstanie przyczyni się do utworzenia pierścienia ścieżek łączącego wszystkie gminy 

partnerskie w Aglomeracji Leszczyńskiej.  

 

 Odcinek II - Lasocice - Długie Stare –Długie Nowe (do granicy Święciechowa) 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

Odcinek maiłaby przebiegać w pasie drogowym DK 12 od Lasocic do miejscowości Długie Nowe. 

Budowa tej ścieżki uwarunkowana jest wywiązaniem się GDDKiA z wybudowania ścieżki rowerowej 

od Węzła Zachód drogi S-5 wzdłuż DK 12 do Lasocic.  

 

Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesie jakości 

życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług publicznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę mieszkaniową (więcej osób 

będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania zintegrowanego systemu 

transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia).  

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2014 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 

 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

5. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Wijewo   na odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie - Odcinek I łącznie 8,2 km – od granicy z gminą Włoszakowic – 

Zaborówiec – Brenno – do granicy z gminą Przemęt 

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

 Odcinek II łącznie 5,7 km od granicy z woj. Lubuskim – Radomyśl – Wijewo  

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 Odcinek Brenno – Miastko 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 Odcinek Wijewo – Potrzebowo 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 
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W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Wijewo, który obowiązuje 

na terenie całej gminy, brak jest zapisów, które wprowadzałyby zakaz budowy ciągów pieszo – 

jezdnych w pasie drogowym, wobec tego zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na całym obszarze 

objętym planem dopuszczalna jest budowa ścieżek rowerowych  

Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesie jakości 

życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług publicznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę mieszkaniową (więcej osób 

będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania zintegrowanego systemu 

transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia).  

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2014 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

6. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Włoszakowice   na 

odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie - Odcinek I Jezierzyce Kościelne – Krzyżowiec –Włoszakowice – 

Boszkowo Letnisko   

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

Ścieżka planowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej Leszno – Włoszakowice na odcinku 

od granicy gminy przez miejscowość Jezierzyce Kościelne (wykorzystany będzie istniejący chodnik, 

który zostanie poszerzony do 2 m), za Jezierzycami Kościelnymi planowana jest budowa ścieżki za 

rowem. W terenie leśnym do budowy zostaną wykorzystane pasy przeciwpożarowe. W miejscowości 

Włoszakowice przez ul. Powstańców Wlkp. Planuje się przesunięcie jezdni w celu wykonania 

szerszego ciągu pieszo-rowerowego. Planuje się od skrzyżowania na Wolsztyn przejście przez 

istniejący chodnik na ul. Powstańców Wlkp. do ul. Leśnej, a następnie przejście ze ścieżką rowerową 

poza rów drogi powiatowej i połączenie z istniejącą ścieżką w Boszkowie Letnisku. 

 

Po wybudowaniu tej ścieżki w kolejnych latach planuje się budowę odcinków 

II oraz III , których powstanie przyczyni się do utworzenia pierścienia ścieżek łączącego wszystkie 

gminy partnerskie w Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 

 Odcinek II Boszkowo Letnisko - Boszkowo (do granicy gminy) 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek III od Bukówiec Górny – Sądzia  

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 
 

 Odcinek IV Bukówiec Górny – Boguszyn 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 
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 Odcinek V Boguszyn – Krzycko Wielkie 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 
 

 Odcinek VI Krzyżowiec – Zbarzewo 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesienie 

jakości życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć 

pracę), wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług 

publicznych (zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę mieszkaniową 

(więcej osób będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania zintegrowanego 

systemu transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia).  

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2014 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

7. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Krzemieniewo   na 

odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie - Odcinek I łącznie 5 km Bojanice – Nowy Belęcin - do DK12   

(odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

 Odcinek II łącznie 10 km Oporówko – Krzemieniewo 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek III Hersztupowo w kierunku Garzyna 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek IV Garzyn – Górzno 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek V Lubania – Mierzejewo 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek VI Pawłowice do skrzyżowania z DK 12 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

 

 Odcinek VII Od granicy gminy Krzemieniewo do Garzyna (wzdłuż DK 12) 

(odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

Wybudowanie tej ścieżki rowerowej przyczyni się do utworzenia pierścienia ścieżek łączącego wszystkie 

gminy partnerskie w Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesie jakości 

życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących podjąć pracę), 
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wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do usług publicznych 

(zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę mieszkaniową (więcej osób 

będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania zintegrowanego systemu 

transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia).  

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2014 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

8. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego ciągów rowerowych w Gminie Rydzyna    na odcinkach: 

 Do realizacji w I etapie - Odcinek I łącznie 3 km  Dąbcze (od kościoła) –  do granicy Gminy 

Rydzyna (Kąkolewo); 

        (odcinek planowany w ramach OFAL – zaznaczony na mapie kolorem czerwonym). 

 

 Odcinek II Kaczkowo – granica gminy Rydzyna z gminą Bojanowo. 

        (odcinek planowany w dalszej perspektywie – zaznaczony na mapie kolorem żółtym). 

Podjęcie działań w tym zakresie (dogodna dostępność komunikacyjna) wpłynie również na podniesie 

jakości życia mieszkańców, wpłynie na poprawę rynku pracy (zwiększenie mobilności osób chcących 

podjąć pracę), wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, zwiększenie dostępności do 

usług publicznych (zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych), politykę 

mieszkaniową (więcej osób będzie skłonnych zamieszkać poza miastem w przypadku funkcjonowania 

zintegrowanego systemu transportowego), przyczyni się do poprawy stanu zdrowia (aktywny tryb życia).  

Utworzenie sieci dróg rowerowych łączących wszystkie gminy partnerskie stworzy nie tylko możliwości 

dobrego wypoczynku na rowerze w pobliżu miejsca zamieszkania, ale również bezpieczny dojazd do 

pracy czy szkoły.  

Nowe drogi rowerowe zapewnią sprawne powiązanie ważniejszych obszarów Aglomeracji Leszczyńskiej 

z istniejącymi już drogami rowerowymi, wzajemnie połączą ważniejsze obszary mieszkaniowe na całym 

obszarze.   

Wartość zadania w mln zł b.d. Źródła finansowania  

 środki własne JST 

 środki zewnętrzne /Fundusze 

Europejskie/ 

Czas realizacji zadania (w 

latach) 
od 2014 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL  

Partnerzy zarządcy dróg 

 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 
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Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Stworzenie warunków do rozwoju 

alternatywnego sposobu komunikacji w 

stosunku do transportu samochodowego na 

obszarze OFAL 

Numer celu 

strategicznego 

1.2 

Cel szczegółowy Stworzenie sieci dróg rowerowych w OFAL Numer celu 

szczegółowy 

1.2.1 

Nazwa projektu Budowa centrów przesiadkowych / 
parkingów rowerowych na terenie OFAL 

Numer projektu 1.2.1.2 

Uzasadnienie 

wyboru 

Centra i węzły przesiadkowe służą do poprawy jakości i dostępności transportu 

publicznego przez integrację różnych środków transportu. Ułatwiają przesiadanie się, 

poprawią bezpieczeństwo podczas przesiadek oraz oczekiwania, umożliwiają 

otrzymanie pełnej informacji o usługach publicznego transportu zbiorowego. Integracja 

pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału różnych środków transportu. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Liczba wybudowanych lub przystosowanych centrów 

(węzłów) przesiadkowych 

UM Leszno lub 

Starostwo 

Powiatowe w 

Lesznie 

0 wzrost o 8 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Najważniejszą rolą węzła przesiadkowego jest zapewnienie sprawnej i wygodnej przesiadki dla podróżnych 

przemieszczających się pomiędzy koleją, autobusami, czy parkingami. 

Węzły przesiadkowe muszą charakteryzować się następującymi cechami: 

- minimalizacją czasu przejścia pasażerów pomiędzy przystankami i peronami; 

- unikaniem rozwiązań architektonicznych polegających na konieczności pokonywania różnic poziomów; 

- wyposażeniem w infrastrukturę i urządzenia dla osób niepełnosprawnych; 

- kompleksową informacją dla pasażerów; 

- realizacją funkcji innych niż transportowe (usługi, handel). 

Zakres realizacji ww. celów oraz szczegóły wyposażenia węzła zależą od jego roli, wielkości potoków 

pasażerskich oraz lokalizacji. 

Dla obszaru OFAL wyznacza się następujące węzły przesiadkowe: 

- regionalny: Leszno; 

- lokalne: Rydzyna, Osieczna, Włoszakowice; 

- znaczenia miejscowego: Lipno, Krzemieniewo, Pawłowice, Przemęt. 

W Lesznie centrum przesiadkowe (zintegrowany węzeł) obejmować będzie dworzec kolejowy, regionalny 

dworzec autobusowy oraz przystanki komunikacji miejskiej w ich sąsiedztwie wraz z dojściami pomiędzy tymi 

obiektami i powiązaniem z otoczeniem. 
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W pozostałych miejscach główną cechą węzłów będzie umożliwienie przesiadek między liniami autobusowymi 

obsługującymi mniejsze miejscowości, a liniami dowozowymi do głównych celów podróży (w szczególności do 

Leszna), w tym z uwzględnieniem transportu kolejowego. 

Szczegółowa lokalizacja punktów określona zostanie w ramach Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego na obszarze OFAL (projekt 1.1.). 

Węzeł przesiadkowy powinien składać się z: 

- dworca kolejowego lub przystanku kolejowego 

- dworca autobusowego lub przystanku autobusowego 

- parkingów Park&Ride (przesiadka z samochodu), Bike&Ride (przesiadka z roweru), Kiss&Ride 

(dowożenie samochodem) 

Elementy te powinny być powiązane ze sobą oraz układem zewnętrznym (drogi zewnętrzne, ciągi piesze, 

ścieżki rowerowe) możliwie krótkimi odcinkami jezdni i chodników. Odległości między przystankami różnych 

środków transportu nie powinny przekraczać 150 m. Na miejscu powinna być możliwość zakupu biletu. Węzeł 

powinien być wyposażony w kompleksową informację pasażerską oraz zadaszenia i miejsca siedzące dla 

oczekujących pasażerów. Wielkość parkingów należy dostosować do wielkości potoków pasażerskich, w 

przypadku węzłów lokalnych przyjmuje się pojemność parkingów P&R i B&R na ok. 4-6% wsiadających (dla 

K&R: 2-5 miejsc postojowych). 

Wartość zadania w zł b.d. Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

od 2016 roku 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

JST OFAL 

Partnerzy właściciele lub zarządcy dworców 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Stworzenie warunków do rozwoju 

alternatywnego sposobu komunikacji w 

stosunku do transportu samochodowego na 

obszarze OFAL 

Numer celu 

strategicznego 

1.2 

Cel szczegółowy Stworzenie sieci dróg rowerowych w OFAL Numer celu 

szczegółowy 

1.2.1 

Nazwa projektu Zwiększenie świadomości mieszkańców 
odnośnie możliwości korzystania z 
alternatywnych systemów transportowych 

Numer projektu 1.2.1.3 

Uzasadnienie 

wyboru 

W ostatnich lata obserwuje się negatywne trendy w systemie transportowym, 

przejawiające się m.in.:  

- zwiększeniem liczby pojazdów na drogach 

- zwiększeniem natężenia ruchu pojazdów na wszystkich kategoriach dróg,  

- coraz większe przywiązanie do samochodu, 

- znaczy spadek popytu na publiczne usługi transportowe. 

Potwierdzeniem obserwowanych trendów są m.in. wyniki badań ankietowych 

przeprowadzone celem opracowania przedmiotowego Studium (dominującym 

środkiem transportu pozostaje samochód, prognozuje się zmniejszenie popytu na 

usługi transportu zbiorowego). 

Wydaje się zasadnym podjęcie szybkich i kompleksowych działań mających na celu 

odwrócenie obserwowanych trendów, tak aby uatrakcyjnić komunikację publiczną  

oraz podjąć działania mające na celu popularyzację alternatywnych środków 

transportu. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Ilość zrealizowanych kampanii promująca publiczną 

komunikację zbiorową oraz wykorzystanie roweru 
Dane UM Leszno 0 + 

Ilość zrealizowanych prelekcji promujących 

alternatywne środki transportu względem komunikacji 

samochodowej w szkołach gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych 

Dane UM Leszno 0 + 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Rekomenduje się przykładowe działania mające na celu popularyzację alternatywnych środków 

transportu: 

 Kampania promująca publiczną komunikację zbiorową oraz wykorzystanie roweru – publikacja 

informacji w prasie lokalnej, lokalnym radiu, na stronie internetowej, kolportaż ulotek itp.  
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 Edukacja w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 OFALowski rajd rowerowy – zorganizowanie rajdu mającego na celu promowanie zrealizowanych 

dróg rowerowych w ramach partnerstwa OFAL oraz popularyzację tego ekologicznego środka 

transportu. Dodatkowym elementem rajdu może być zorganizowanie konkursu z upominkami dla 

uczestników.  

Rekomenduje się przykładowe działania mające na celu popularyzację alternatywnych środków transportu 

(podmiot odpowiedzialny MZK): 

 Dzień otwarty w komunikacji miejskiej – możliwość zobaczenie zaplecza MZK „od kuchni”, m.in. 

„nauka” jazdy autobusem komunikacji publicznej, zwiedzenie zajezdni, dyspozytorni, zwiedzanie 

parku maszynowego i jego zaplecza technicznego. 

 Dzień Bezpłatnej Komunikacji Publicznej – dzień darmowego przejazdu. 

Wartość zadania w zł bd.  Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

od 2015 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Miasto Leszno 

Partnerzy JST OFAL 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność 

komunikacyjna 

Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Utworzenie spójnej 

sieci połączeń 

drogowych na 

terenie OFAL. 

Numer celu strategicznego 1.3 

Cel szczegółowy Budowa nowych 

ciągów dróg 

Numer celu szczegółowy 1.3.1 

Uzasadnienie wyboru Aglomeracja Leszczyńska leży na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 

12  

(w układzie wschód-zachód) z drogą krajową nr 5 (układ północ-

południe), która na odcinku przebiegającym przez teren 

Aglomeracji, jest równocześnie trasą europejską E261. Miasto jest 

także dobrze skomunikowanie pod względem kolejowym. 

Dostępność komunikacyjna Aglomeracji zwiększy się dzięki 

ukończeniu budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, 

łączącej dwie autostrady A2 i A4.  Mając powyższe na uwadze 

należy podjąć działania mające uprawnić komunikację pomiędzy 

istniejącymi ciągami komunikacyjnymi a realizowaną drogą 

ekspresową S5. 

Spójna sieć dróg jest jednym z ważniejszych komponentów układu 

drogowego, gdyż wpływa na codzienne funkcjonowanie 

mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność na jego 

obszarze. Sprawny układ drogowy pozwala na łatwe i szybkie 

przemieszczanie się osób i towarów, a także zwiększa 

bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz komfort ich podróży. 

Realizacja zadania ma charakter ponad lokalny i będzie odbywała 

się na obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej przy udziale JST 

wchodzących w skład OFAL. Ponadto efekty realizacji niżej 

wymienionych inwestycji oddziaływać będą na cały obszar 

Aglomeracji. Realizacja zadań w sposób zaplanowany i spójny 

przełoży się na obniżenie kosztów ich realizacji. 

Miernik Źródło 

danych 

Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Długość nowych dróg tworzących sieć powiązań (km) 

JST OFAL, 
ZDW w 

Poznaniu, 
GDDKiA - 
Oddział w 
Poznaniu 

 
 

0 22,5 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 
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Wśród zadań zmierzających do stworzenia spójnej sieci połączeń drogowych ma terenie Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej należy wymienić przede wszystkim następujące zadania: 

Nazwa projektu Budowa połączenia drogowego 

drogi ekspresowej S5 (węzeł 

Święciechowa) poprzez ul. 

Wilkowicką z drogą krajową nr 5 

(Rondo Gronowo) w Lesznie. 

Numer projektu 1.3.1.1 

Przebieg: Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Święciechowa. 

Długość: 3,25 km. 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z połączenia dróg: krajowej i 

ekspresowej przebiegających przez teren Aglomeracji. Przede wszystkim nastąpi przeniesienie ruchu 

tranzytowego, który odbywa się przez centrum aglomeracji, na drogę ekspresową i odciążenie drogi 

krajowej. Tym samym inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżowania DK5. W wyniku 

realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń drogowych, która połączy aglomerację z 

ośrodkami wojewódzkimi. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu do ośrodków wojewódzkich (Wrocław – Poznań); 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Poszerzenie oddziaływania miast wojewódzkich na obszar OFAL; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną, 

 Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej; 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 

mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego.  

Nazwa projektu Wyprowadzenie ruchu tranzytowego 

z DK 12 w Lesznie – budowa 

połączenia drogowego łączącego 

DK5 (węzeł Dąbcze) z DK12 

(poprzez ul. Kameruńską do ul. 

Kąkolewskiej) wschodnia 

obwodnica Leszna 

Numer projektu 1.3.1.2 

Przebieg: Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Osieczna 

Długość: 3,5 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z połączenia dróg 

krajowych 5 i 12, przebiegających przez teren Aglomeracji. Przede wszystkim nastąpi przeniesienie 

ruchu tranzytowego, który odbywa się przez centrum aglomeracji, na wschodnią obwodnicę Leszna i 

tym samych odciążenie DK 5 i DK 12 w odcinkach przebiegających przez centrum Leszna. Tym 

samym inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżowania DK5 i DK 12. W wyniku 

realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń drogowych, która usprawni przejazd 
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przez Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu pojazdów podróżujących między południową i wschodnią częścią 

Aglomeracji; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 

mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego.  

 

Nazwa projektu Budowa drogi łączącej DK 5 (Rondo 

Antoniny) z ul. Gronowską wraz z 

przebudową ulicy Myśliwskiej w 

Lesznie. 

Numer projektu 1.3.1.3 

Przebieg: Miasto Leszno 

Długość: ok. 2,5 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z połączenia dróg, w tym 

przede wszystkim upłynnienie przejazdu pomiędzy Gronowem i dalej Gminą Lipno z centrum Leszna. 

Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń drogowych na 

terenie Aglomeracji.   

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 

mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego. 

Nazwa projektu 

 

Budowa nowego połączenia 

drogowego DK 12 (ul. 

Szybowników) z ul. Wilkowicką – 

zachodnia obwodnica miasta 

Leszna (Budowa drogi zbiorczej w 

zachodniej części Leszna) 

Numer projektu 

 

1.3.1.4 

 

przebieg: Miasto Leszno, Gmina Święciechowa, Gmina Lipno 

Długość: ok. 4 km 
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Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z połączenia ww. dróg, w 

tym przede wszystkim upłynnienie przejazdu pomiędzy miastem Leszno, Gminą Święciechowa i 

Gmina Lipno. Ponadto inwestycja ta poprawi dostępność do terenów przemysłowych gminy 

Święciechowa poprzez połączenie ich DK 12. Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu 

podróży i uspójni sieć połączeń drogowych na terenie Aglomeracji. 

Tym samym inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżowania na terenie aglomeracji i 

usprawni dotarcie do projektowanej drogi ekspresowej S5. W wyniku realizacji projektu powstanie 

nowoczesna i spójna sieć połączeń drogowych, która przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez 

Aglomerację w układzie północ-południe. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

 Skrócenie czasu przejazdu pojazdów podróżujących między północną  i południową częścią 

Aglomeracji; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

 Oszczędność czasu podróży; 

 Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 

mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego.  

 

Nazwa projektu 

 

Budowa połączenia drogowego od 

drogi ekspresowej S5 (węzeł 

Święciechowa) – do Gminy 

Włoszakowice 

Numer projektu 

 

1.3.1.5 

 

Przebieg: Gmina Włoszakowice, Gmina Święciechowa 

Długość: ok. 4,7 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z połączenia ww. dróg, w 

tym przede wszystkim połączenie Gminy Włoszakowice z drogą ekspresową S5. Ponadto inwestycja 

ta poprawi dostępność do terenów rekreacyjnych Przemęckiego Parku Krajobrazowego 

zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice oraz Gminy Przemęt. 

Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń drogowych na 

terenie Aglomeracji. 

Tym samym inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżowania na terenie aglomeracji i 

usprawni dotarcie do projektowanej drogi ekspresowej S5. W wyniku realizacji projektu powstanie 

nowoczesna i spójna sieć połączeń drogowych, która przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez 

Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

•    Skrócenie czasu przejazdu; 

•    Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 
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•    Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

•    Oszczędność czasu podróży; 

•    Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną; 

•    Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej; 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 

mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego. 

Nazwa projektu Budowa łącznika drogowego 

łączącego DW 323 od ul. 

Rzemieślniczej do ul. Lotników 

Numer projektu 

 

1.3.1.6 

 

Przebieg: Miasto Leszno 

Długość: ok. 2,3 km. 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z budowy połączenia 

drogowego, w tym przede wszystkim ułatwienie i uspójnienie komunikacji na terenie Miasta Leszna i 

poprzez to komunikacji na terenie całego obszaru OFAL. Budowa wskazanego odcinka drogi ułatwi i 

usprawni dojazd do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A., pojazdów zmierzających do strefy z zachodniej 

części Aglomeracji, przez co odciąży drogi w centrum Leszna.  

Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń drogowych na 

terenie Aglomeracji. 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń drogowych, która 

przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

•    Skrócenie czasu przejazdu; 

•    Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

•    Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

•    Oszczędność czasu podróży; 

        •   Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną; 

        •   Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej; 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 

mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego. 

 

Nazwa projektu 

 

Budowa obwodnicy miejscowości 

Jezierzyce Kościelne – Gmina 

Włoszakowice 

Numer projektu 

 

1.3.1.7 

 

Przebieg: Gmina Włoszakowice 
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Długość – ok.3 km 

Uzasadnieniem realizacji niniejszej inwestycji są liczne korzyści wynikające z budowy obwodnicy, w tym 

przede wszystkim ułatwienie i uspójnienie komunikacji na terenie Gminy Włoszakowice i poprzez to 

komunikacji na terenie całego obszaru OFAL. Ponadto inwestycja ta poprawi dostępność do terenów 

rekreacyjnych Przemęckiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice 

oraz Gminy Przemęt. Inwestycja wpłynie także na oszczędność czasu podróży i uspójni sieć połączeń 

drogowych na terenie Aglomeracji. 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń drogowych, która 

przyspieszy i zwiększy komfort przejazdu przez Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

•    Skrócenie czasu przejazdu; 

•    Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

•    Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

•    Oszczędność czasu podróży; 

•    Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 

mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego. 

Nazwa projektu Budowa połączenia drogowego do 

drogi szybkiego ruchu w kierunku  

węzła w Nietążkowie - dla gm. Wijewo, 

gm. Włoszakowice 

Numer projektu 

  

1.3.1.8 

Przebieg: Gmina Włoszakowice, Gmina Wijewo  

 

Budowa połączenia drogowego ( na terenie OFAL) do drogi szybkiego ruchu S5. Jest to najkorzystniejsze 

połączenie drogowe z terenu gminy Wijewo i gminy Włoszakowice do węzła najazdowego w Nietążkowie W 

wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna i spójna sieć połączeń drogowych, która przyspieszy i 

zwiększy komfort przejazdu przez Aglomerację. 

Wśród licznych korzyści realizacji projektu wymienić można: 

•    Skrócenie czasu przejazdu; 

•    Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Aglomeracji; 

•    Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń; 

•    Oszczędność czasu podróży; 

•    Korzystny wpływ inwestycji na drogową spójność terytorialną. 

Realizacja powyższej inwestycji drogowej zwiększy możliwości komunikacyjne mieszkańców obszaru 

OFAL. Budowa nowego połączenia drogowego wpłynie na rozwój gospodarczy regionu, zwiększy się 
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mobilność ludności w dojazdach do pracy, szkoły czy możliwości wykorzystania czasu wolnego. 

Wartość zadania w zł 168 750 
000 

Źródła 

finansowania  
 środki własne JST 

 środki zewnętrzne (Fundusze 

Europejskie) 

Czas realizacji zadania (w latach) od 2015 r. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację Zgodnie z klasyfikacją drogi 

Partnerzy JST OFAL,  
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Utworzenie spójnej sieci połączeń 

drogowych na terenie OFAL. 

Numer celu 

strategicznego 

1.3 

Cel szczegółowy Przebudowa istniejących dróg Numer celu 

szczegółowy 

1.3.2 

Uzasadnienie wyboru Aglomeracja leży na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 (w układzie wschód-

zachód) z drogą krajową nr 5 (układ północ-południe), która na odcinku 

przebiegającym przez teren Aglomeracji, jest równocześnie trasą europejską 

E261. Miasto jest także dobrze skomunikowanie pod względem kolejowym. 

Dostępność komunikacyjna Aglomeracji zwiększy się dzięki ukończeniu budowy 

drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, łączącej dwie autostrady A2 i A4.  

Mając powyższe na uwadze należy podjąć działania mające uprawnić 

komunikację pomiędzy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi a realizowaną drogą 

ekspresową S5. 

Spójna sieć dróg jest jednym z ważniejszych komponentów układu drogowego, 

gdyż wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców i podmiotów 

prowadzących działalność na jego obszarze. Sprawny układ drogowy pozwala na 

łatwe i szybkie przemieszczanie się osób i towarów, a także zwiększa 

bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz komfort ich podróży. 

Realizacja zadania ma charakter ponad lokalny i będzie odbywała się na obszarze 

Aglomeracji Leszczyńskiej przy udziale JST wchodzących w skład OFAL. Ponadto 

efekty realizacji niżej wymienionych inwestycji oddziaływać będą na cały obszar 

Aglomeracji. Realizacja zadań w sposób zaplanowany i spójny przełoży się na 

obniżenie kosztów ich realizacji. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend 

zmian 

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 
tworzących sieć powiązań (km) 

JST OFAL, ZDW w 
Poznaniu, GDDKiA - 
Oddział w Poznaniu 

0 90,5 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Wśród zadań zmierzających do stworzenia spójnej sieci połączeń drogowych ma terenie Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej należy wymienić m.in. następujące zadania: 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa drogi krajowej nr 12 
w granicach Miasta Leszna, trasa 
W-Z, 

Numer projektu 

 

1.3.2.1 

 

Długość: ok. 7 km. (przebudowywane odcinki 5,1 km) 
DK 12 w kontekście całej aglomeracji, a szczególnie Miasta Leszna stanowi kluczowy element sieci 
drogowej. Jest to droga o znaczeniu strategicznym dla całego OFAL, stąd od jej jakości i co za tym idzie 
przepustowości zależy funkcjonowanie całego układu drogowego. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje 
obejmujące tę drogę należy traktować priorytetowo. 
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Nazwa projektu 

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 432 w Lesznie - ul. Osiecka 
od ronda Grzybowo do granicy 
Miasta 

 

Numer projektu 

 

1.3.2.2 

 

Długość: ok. 2,5 km. 
Odcinek ten bezpośrednio łączy Gminę Osieczna z Miastem Leszno, a dalej jest jednym z głównych 
odcinków łączącym Leszno z powiatem kościańskim od strony północno-wschodniej. Jest zatem kluczowy 
z punktu widzenia komunikacji międzypowiatowej. 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
4756P Brenno-Zaborówiec-
Włoszakowice, 

 

Numer projektu 

 

1.3.2.3 

 

Długość: ok. 11 km. 
Objęcie ww. odcinka drogi niniejszym projektem jest kluczowe ze względu na walory turystyczne tego 
obszaru, tj. z punktu widzenia komunikacji z Przemęckim Parkiem Krajobrazowym, a także połączenia z 
DW 305. 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
3822P Wijewo – Brenno, 

 

Numer projektu 

 

1.3.2.4 

 

 
Długość: ok. 2 km. 
Objęcie ww. odcinka drogi niniejszym projektem jest kluczowe ze względu na walory turystyczne tego 
obszaru, tj. z punktu widzenia komunikacji z Przemęckim Parkiem Krajobrazowym, a także połączenia z 
DW 305. 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 305 na odcinku Nowy Tomyśl-
Wolsztyn-Wschowa, 

 

Numer projektu 

 

1.3.2.5 

 

 
Długość: ok. 23,5 km. 
Odcinek posiada kluczowe znaczenie w komunikacji międzypowiatowej. Na terenie OFAL przebiega przez 
Gminę Przemęt i Gminę Wijewo. Droga ta łączy powiat wolsztyński, powiat leszczyński z woj. 
dolnośląskim. 
 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych: 4801P na odcinku od 
drogi krajowej nr 5 – Dąbcze, 4800P 
Dąbcze - Nowa Wieś – Kąkolewo, 
4790P Kąkolewo – 4791P Łoniewo – 
Osieczna.  

Numer projektu 

 

1.3.2.6 

 

Długość: ok. 14,5 km. 

Odcinek posiada kluczowe znaczenie w komunikacji międzygminnej. Przebiega przez Gminę 

Rydzyna i Gminę Osieczna. Stanowi uzupełnienie sieci drogowej, łączy miejscowości, przez 

które przebiega z DK 5 i DW 432. 

Nazwa projektu Przebudowa drogi krajowej DK12 na 
terenie całej Aglomeracji 

Numer projektu 1.3.2.7 
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 Leszczyńskiej    

Długość: ok. 37 km. 
DK 12 w kontekście całej aglomeracji stanowi kluczowy element sieci drogowej. Jest to droga o 
znaczeniu strategicznym dla całego OFAL, stąd od jej jakości i co za tym idzie przepustowości zależy 
funkcjonowanie całego układu drogowego. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje obejmujące tę drogę 
należy traktować priorytetowo. 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa ul. Święciechowskiej w 
Lesznie na odcinku od Ronda  
Zatorze do granicy miasta 

Numer projektu 

 

1.3.2.8 

 

Długość:  2,4 km 

Zakres projektu obejmuje przebudowę ulicy Święciechowskiej - leżącej w ciągu komunikacyjnym drogi 
powiatowej nr 6294 P łączącej Leszno z Święciechową, Włoszakowicami i Boszkowem (rejonem 
turystyczno - wypoczynkowym Powiatu Leszczyńskiego). W ramach planowanego przedsięwzięcia jest 
przebudowa  
konstrukcji jezdni, budowa ciągów pieszo - rowerowych, korekta geometrii skrzyżowań. 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa ulicy Strzeleckiej w 
Lesznie 

Numer projektu 

 

1.3.2.9 

 

Długość: 0, 94 km 
Zakres przebudowy (droga powiatowa nr 6281 P) obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni, budowę ciągu 
pieszo - rowerowego i zespołu parkingowego przy stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Ulica 
Strzelecka stanowi dojazd od strony drogi wojewódzkiej nr 323 i centrum Leszna do stadionu, na którym 
odbywają się światowe i ekstraligowe zawody żużlowe. Dodatkowo ulica ta stanowi dojazd do kręgielni, 
basenu oraz Parku 1000 - lecia i minizoo 

 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych 4769P, 4770P, 4771P 
od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice 
do węzła Święciechowa (gmina 
Lipno, gmina Świeciechowa) 
 

Numer projektu 

 

1.3.2.10 

 

Długość: ok. 9 km  
Przebudowa drogi powiatowej 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła 
Święciechowa (gmina Lipno, gmina Świeciechowa). 

Wartość zadania w zł ok. 678 750 000 Źródła 

finansowania  
 środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania (w latach) od 2015 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Zgodnie z klasyfikacją drogi 

Partnerzy JST OFAL,  
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Poprawa bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

Numer celu 

strategicznego 

1.4 

Cel szczegółowy Likwidacja miejsc szczególnie 
niebezpiecznych na terenie OFAL 

Numer celu 

szczegółowy 

1.4.1 

Uzasadnienie 

wyboru 

W ramach projektu zakłada się podniesienie jakości Infrastruktury drogowej Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej, poprzez likwidację miejsc szczególnie 

niebezpiecznych na drogach publicznych na terenie OFAL. 

Przełoży się to na podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na 

obszarze objętym opracowaniem. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend zmian 

Zmniejszenie liczby wypadków na drogach objętych 

projektem w porównaniu dla lat wcześniejszych 

Statystyki 

policyjne 

0 3 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa ciągu ulicy 

Fabrycznej w Lesznie. 

Numer projektu 

 

1.4.1.1 

 

Uzasadnieniem inwestycji jest duża liczba wypadków śmiertelnych w obrębie tej ulicy, duże potoki ruchu 

pieszego oraz występowanie dużych zakładów pracy (np. Leszczyńska Fabryka Pomp, Lob S.A). 

Nazwa projektu 

 

Przebudowa ulicy Jana Kiepury 

i ulicy Jana Dekana w Lesznie. 

Numer projektu 

 

1.4.1.2 

 

Inwestycja zakłada przebudowę skrzyżowania ulic Jana Kiepury i Ludwika Zamenhofa oraz poprawę 

bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Dekana. Ponadlokalny charakter inwestycji wynika z faktu 

bliskiego sąsiedztwa Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Obiekty te 

posiadają sanitarne lądowisko zlokalizowane od strony ulicy Kiepury. Ciąg ulic Dekana – Kiepury – 

Zamenhofa stanowi drogę dojazdową do obiektów służby zdrowia o oddziaływaniu ponadlokalnym. Ponadto 

skrzyżowanie Zamenhofa/ Kiepury jest kolizyjne w stosunku do ruchu lokalnego generowanego przez duże 

osiedle mieszkaniowe Ludwika Zamenhofa. W ciągu ulicy Dekana zlokalizowany jest Urząd Celny oraz 

Leszczyńskie Centrum Logistyki. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na podmioty działające w strefie 

ratownictwa medycznego. 

 

Nazwa 

projektu 

 

Przebudowa układu ulic Lipowa – 

Racławicka – Starozamkowa – 

Obrońców Lwowa w Lesznie 

Numer projektu 

 

1.4.1.3 
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Skrzyżowanie w/w ulic jest miejscem charakteryzującym się występowaniem dużej liczby kolizji. Opisywany 

układ ulic stanowi alternatywny dojazd do drogi krajowej nr 12 od DW 323. Obserwuje się, że opisywany ciąg 

cieszy się dużą popularnością. (Ciąg dojazdowy do DK 12 od DW 323 możliwy jest od ul. 1 Maja przez 

Lipową, następnie Obrońców Lwowa i Alejami Cypriana Norwida do aż Wiaduktu Grota – Roweckiego DK 12). 

Ponadto opisywany ciąg stanowi połączenie terenów inwestycyjnych Strefy IDEA z centrum miasta. 

Inwestycja zakłada przebudowę skrzyżowania na rondo jajowe oraz zmianę organizacji ruchu.  

Wartość zadania w zł bd.  Źródła finansowania   środki własne JST 

 środki zewnętrzne 

(Fundusze Europejskie) 

Czas realizacji zadania 

(w latach) 

od 2015 r. 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Miasto Leszno 

Partnerzy JST OFAL,  

 
 
 
 
 
 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO 

Priorytet Dogodna dostępność komunikacyjna Numer priorytetu 1 

Cel strategiczny Poprawa bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

Numer celu 

strategicznego 

1.4 

Cel szczegółowy Poprawa stanu technicznego odcinków 
dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych o niskich parametrach 

Numer celu 

szczegółowy 

1.4.2 

Uzasadnienie wyboru Aglomeracja leży na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 (w układzie wschód-

zachód) z drogą krajową nr 5 (układ północ-południe), która na odcinku 

przebiegającym przez teren Aglomeracji, jest równocześnie trasą europejską 

E261. Dostępność komunikacyjna Aglomeracji zwiększy się dzięki ukończeniu 

budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, łączącej dwie autostrady A2 i 

A4.  Mając powyższe na uwadze należy podjąć działania mające uprawnić 

komunikację pomiędzy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi (wymagającymi 

często poprawy stanu technicznego) a realizowaną drogą ekspresową S5. 

Konieczne są zatem działania mające na celu poprawę stanu technicznego 

odcinków dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych o niskich parametrach, co 

przełoży się bezpośrednio na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa dla 

wszystkich uczestników systemu transportowego. 

Spójna sieć dróg jest jednym z ważniejszych komponentów układu drogowego, 

gdyż wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców i podmiotów 
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prowadzących działalność na jego obszarze. Sprawny układ drogowy pozwala na 

łatwe i szybkie przemieszczanie się osób i towarów, a także zwiększa 

bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz komfort ich podróży. 

Realizacja zadania ma charakter ponad lokalny i będzie odbywała się na 

obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej przy udziale JST wchodzących w skład 

OFAL. Ponadto efekty realizacji niżej wymienionych inwestycji oddziaływać będą 

na cały obszar Aglomeracji. Realizacja zadań w sposób zaplanowany i spójny 

przełoży się na obniżenie kosztów ich realizacji. 

Miernik Źródło danych Aktualna 

wartość 

Trend 

zmian 

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 
tworzących sieć powiązań (km) 

JST OFAL, ZDW w 
Poznaniu, GDDKiA - 
Oddział w Poznaniu 

0 90,5 

Typy zadań/fazy realizacji zadania 

Do zadań zmierzających do poprawy parametrów dróg należą wszystkie zadania w celu 1.3.2 
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8. Sposoby wdrażania studium: 

9.1 Zarządzanie procesem realizacji studium 

Wdrożenie założeń Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej powinno przyczyniać się do stworzenia 

sprawnie działającego i maksymalnie wydajnego systemu transportowego na 

terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Jednocześnie powinno 

dążyć się do minimalizacji negatywnych efektów zewnętrznych generowanych 

w związku z funkcjonowaniem systemu transportowego na terenie Aglomeracji.  

Studium ma charakter generalny i w oparciu o ten dokument powinny powstać 

opracowania szczegółowe i plany implementacyjne. Realizacja celów Strategii 

będzie służyła wszystkim mieszkańcom regionu, przyczyniając się docelowo do 

poprawy jakości ich życia. Sprawny system transportu zapewnia łatwy i szybki 

dojazd do pracy, placówek oświaty, miejsc użyteczności publicznej, prowadzi do 

zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Zorganizowany we właściwy sposób 

system transportowy w znaczącym stopniu poprawi również jakość środowiska 

naturalnego poprzez ograniczenie skali negatywnych oddziaływań na wszystkie 

jego elementy. 

Studium jest perspektywicznym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju 

infrastruktury i systemu organizacji transportu na terenie Aglomeracji. Aby w sposób 

efektywny wdrożyć założenia Studium, zapewnić efektywny przebieg inwestycji, 

uzyskanie maksymalnych efektów z posiadanych nakładów, konieczne jest 

zarządzanie procesem realizacji Studium według szeregu następujących zasad: 

 Zasada partnerstwa - zasada propagująca partnerstwo w realizacji 

poszczególnych zapisów Studium, czego wyrazem jest wspólna inicjatywa 

podmiotów należących do Obszaru Funkcjonalnego. Ponadto przewiduje się 

proces konsultacji społecznych na każdym etapie realizacji zapisów Studium. 
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 Zasada wysokiej efektywności zaspokojenia potrzeb społecznych – 

zaprojektowane rozwiązania, dotyczące zarówno opracowania Studium, jak 

i jego wdrożenia, nakierunkowane muszą zostać na maksymalizację wpływu na 

jakość systemu transportowego Aglomeracji. Cel ten mierzony będzie stopniem 

zaspokojenia potrzeb społecznych przez funkcjonujący system transportowy, 

 Zasada kompleksowości – zaplanowane rozwiązania powinny w stopniu 

maksymalnym przyczynić się do podniesienia konkurencyjności systemu 

transportowego Aglomeracji oraz zapewniać komplementarność poszczególnych 

gałęzi transportu w celu zapewnienia najbardziej efektywnego systemu 

transportowego, 

 Zasada intermodalności – system transportowy na terenie Aglomeracji powinien 

charakteryzować się komplementarnością poszczególnych gałęzi transportu 

towarów i osób, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości korzystania 

z alternatywnych wariantów w przewozie towarów i pasażerów, 

 Zasada programowania – Studium powinno wyznaczać wieloletnie priorytety, 

sposób finansowania, wdrażania i monitorowania systemu transportowego 

OFAL. U podstaw tej zasady leży konieczność długoletniego planowania rozwoju 

z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów systemu, 

 Zasada ciągłości i długookresowości działań – oznacza, że działania 

przewidywane na lata po okresie obowiązywania Studium będą stanowić 

kontynuację działań i rozwiązań proponowanych dla poprzednich okresów, 

 Zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza, że rozwój systemu transportowego 

na terenie Aglomeracji nie może pozostawać w konflikcie z interesami ochrony 

środowiska. Projektowane działania muszą uwzględniać potrzeby przyszłych 

pokoleń dlatego nie mogą naruszać równowagi przyrodniczej, 

 Zasada wolnej i uczciwej konkurencji – oznacza, że na rynku usług 

transportowych winno dążyć się do zapewnienia warunków do uczciwej i wolnej 

konkurencji podmiotów prowadzących taką działalność oraz ich równego 
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traktowania przez władze, jednakże z zachowaniem kontrolnej roli władz 

publicznych w tym zakresie, 

 Zasada promocji transportu zbiorowego – rozwój systemu transportu powinien 

szczególnie uwzględniać potrzeby i uwarunkowania transportu zbiorowego, 

 Zasada efektywności inwestycyjnej – oznacza, że za priorytetowe zadania 

uznane będą inwestycje o najwyższym stopniu efektywności ekonomicznej 

w odniesieniu do potrzeb mieszkańców Aglomeracji, uwzględniając 

ograniczoność środków finansowych na realizację inwestycji, 

 Zasada montażu finansowego – podczas przygotowania projektów i zadań 

inwestycyjnych uwzględniane będą rozwiązania umożliwiające pozyskanie 

dodatkowych źródeł finansowania, w tym kapitału prywatnego np. w formie 

partnerstwa publiczno-prywatnego, 

 Zasada dodatkowości – oznacza, że środki finansowe na realizację określonych 

zadań nie będą w całości pochodziły z dotacji. Podmiot realizujący projekt musi 

dysponować określonymi środkami na współfinansowanie projektów, 

 Zasada monitorowania i oceny – oznacza konieczność systematycznego 

monitorowania poziomu rozwoju systemu transportowego regionu poprzez 

regularne gromadzenie informacji statystycznej, jak również prowadzenie stałych 

analiz rozwoju tego systemu celem dokonania oceny i ewentualnych korekt 

w systemie wdrażania Strategii, 

 Zasada koncentracji – w ramach realizacji Studium wsparcie skupione zostanie 

na ograniczonej liczbie zadań i projektów. Celem takiego podejścia jest 

koncentracja wsparcia w tych obszarach, które zagwarantują największe efekty. 

 

Wdrażanie Strategii powinno zmierzać do osiągnięcia sprawnie działającego 

i możliwie najbardziej wydajnego systemu transportowego w regionie, przy 

jednoczesnym ograniczeniu do minimum negatywnych efektów zewnętrznych 

generowanych w związku z jego funkcjonowaniem. System transportowy stanowi 

swego rodzaju układ powiązanych ze sobą elementów, którego wszystkie elementy 
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wzajemnie na siebie oddziałują i nie mogą funkcjonować w oderwaniu od całości. 

Dlatego też konieczne jest zapewnienie szeroko zakrojonej współpracy wszystkich 

podmiotów mających wpływ na funkcjonowanie tego systemu. 

Realizacja zamierzeń poczynionych w Studium rozwoju zrównoważonego 

transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej winna odbywać się 

pod nadzorem odpowiednich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za 

rozwój transportu w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego 

będących członkami Partnerstwa. W celu realizacji zapisów Studium w zgodzie 

z przedstawionymi powyżej zasadami wszystkie inwestycje powinny zostać 

zaakceptowane przez Radę Partnerstwa, na którą składają się szefowie 

samorządów partnerskich. Zaangażowanie Rady na etapie planowania inwestycji 

umożliwi konsultację zaproponowanych projektów, a tym samym umożliwi 

osiągnięcie dodatkowych efektów, np. poprzez realizację wspólnych projektów 

partnerskich lub projektów komplementarnych z uzyskanym efektem synergii. 

Ponadto – zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej do 2030 roku – rekomenduje 

się powołanie Zespołu tematycznego ds. Transportu odpowiedzialnego 

za inicjowanie projektów z zakresu szeroko rozumianego transportu. 

Współdziałanie władz samorządowych w realizacji Studium wymaga ścisłej 

współpracy oraz koordynacji działań pomiędzy różnymi jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz podmiotami zaangażowanymi w realizację założeń Studium, 

w tym: 

 ścisłej współpracy i koordynacji działań samorządów terytorialnych wszystkich 

szczebli i ich instytucji zarządzających elementami systemu transportu na terenie 

Aglomeracji, 

 pełnej integracji Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej z polityką transportową województwa, 
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 współpracy z samorządami sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego 

w celu realizacji komplementarnych przedsięwzięć przyczyniających się do 

poprawy funkcjonowania systemu transportowego w województwie, a nie tylko 

ograniczenie się do realizacji projektów na terenie Aglomeracji, co mogłoby 

przynieść negatywny efekt „zamknięcia” na pozostałą część województwa, 

 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach samorządów niezbędnych do 

realizacji zapisów Studium oraz aktywnego poszukiwania różnorodnych form 

finansowania, 

 inicjowanie stałych studiów nad efektywnością funkcjonowania systemu 

transportowego i oceną ekonomiczną przyjmowanych rozwiązań projektowych 

przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych. 

 

Wdrażanie zapisów Studium winno odbywać się według następującego schematu: 

 Zaplanowanie sposobu osiągnięcia celów określonych w Studium – przede 

wszystkim poprzez wskazanie przedsięwzięć w stopniu maksymalnym 

przyczyniających się do realizacji założeń Studium, 

 Zdefiniowanie jednostek i osób odpowiedzialnych za realizację w praktyce 

przedsięwzięć określonych w Studium, 

 Koordynacja działań, w szczególności w przypadku realizacji inwestycji przez 

większą liczbę jednostek, 

 Monitoring efektywności realizacji przedsięwzięć w trakcie ich trwania, 

 Ocena rezultatów wdrożenia Studium,  

 Opracowanie systemu modyfikacji założeń Studium – aktualizacja Studium. 
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Rysunek 43. Schemat wdrożenia Studium 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Realizacja celów Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej wymaga stworzenia planu 

finansowanego będącego podstawą do przeprowadzenia inicjatyw niezbędnych do 

poprawy systemu transportowego na terenie Aglomeracji. Biorąc pod uwagę 

specyfikę sektora transportu, wpływającego na rozwój gospodarczy i społeczny,  

decydującego o jakości życia, konieczne jest zapewnienie systemu finansowania 

umożliwiającego nie tylko nadrobienie zaległości infrastrukturalnych, ale również 

przyczyniającego się do poprawy rentowności systemu i ograniczenia w przyszłości 

kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Realizacja inwestycji zaplanowanych w Studium winna opierać się o środki 

wskazane w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 

roku) (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, styczeń 2013), 

tj: 

Zaplanowanie sposobu osiągnięcia celów oraz 
podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację

Koordynacja działań

Monitoring efektywności realizacji 
przedsięwzięć

Ocena rezultatów wdrożenia Studium

Aktualizacje Studium
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 krajowe środki publiczne, tj. budżet państwa, Krajowy Fundusz Drogowy - KFD, 

Fundusz Kolejowy- FK, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- NFOŚiGW, budżety jednostek 

samorządu terytorialnego, inne dostępne instrumenty finansowe wsparcia 

publicznego, 

 środki unijne - w ramach dostępnych funduszy pomocowych i programów 

rozwojowych oraz inne źródła zagraniczne, 

 środki prywatne inwestorów m.in. w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, 

 środki uzyskiwane dzięki stopniowemu wdrażaniu zasad: "zanieczyszczający 

płaci” oraz „użytkownik płaci”, 

 kredyty komercyjne i pożyczki.  

Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej jest kluczowym dokumentem definiującym kierunki 

i założenia rozwoju systemu transportowego Aglomeracji Leszczyńskiej na 

najbliższe lata. W sferze informacyjnej wdrożenia Studium konieczne jest podjęcie 

działań nakierunkowanych na: 

 Zwiększenie wiedzy mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej na temat założeń Studium oraz realizacji zawartych w nim planów 

inwestycyjnych, 

 Uzyskanie akceptacji społecznej przewidzianych działań, 

 Stworzenie mechanizmu gwarantującego uzyskanie informacji zwrotnej/ych na 

temat realizacji planów zawartych Studium, 

 Stworzenie modelu przepływu informacji między jednostkami samorządu 

terytorialnego, podmiotami zaangażowanymi w realizację celów Studium oraz 

mieszkańcami. 
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9.2 Monitorowanie 

W celu oceny efektów podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych 

w Studium rozwoju zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu 

monitorowania. 

Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach Studium powinny 

przyczyniać się do realizacji celów oraz założeń Studium. Z tego względu już na 

etapie tworzenia szczegółowego planu inwestycyjnego zawierającego zadania 

planowane do realizacji w ramach Partnerstwa w przypadku każdego z projektów 

winno się zdefiniować cele przedsięwzięcia oraz ustalić adekwatny system 

wskaźników. 

Skuteczne wdrażanie założeń Studium rozwoju zrównoważonego transportu 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej zapewni system monitoringu. 

Odpowiednio przeprowadzony monitoring w postaci analizy wskaźników ilościowych 

i jakościowych w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie 

Partnerstwa (wskaźniki produktu) i celów strategicznych (wskaźniki rezultatu) 

umożliwi sprawne zarządzanie rozwojem transportu na terenie Aglomeracji 

Leszczyńskiej.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż większość zadań transportowych planowanych do 

realizacji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej finansowanych będzie przy 

współudziale środków europejskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 rekomenduje 

się ustalenie wskaźników służących do pomiaru efektywności wdrażania postulatów 

Studium zgodnie ze wskaźnikami zdefiniowanymi dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego. 
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Podejście takie pozwoli na zachowanie spójności w sposobie pomiaru wykonania 

założonych celów, zarówno w odniesieniu do pomiaru dla danego projektu, jak i dla 

całego Studium ogółem.  

Wśród podstawowych wskaźników na tym poziomie rekomenduje się przyjęcie 

wskaźników opisujących: 

 Liczbę zakupionych autobusów niskoemisyjnych, 

 Liczba nowowybudowanych centrów przesiadkowych/parkingów rowerowych na 

terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, 

 Długość nowych dróg rowerowych, 

 Liczba gmin OFAL, do których dociera komunikacja publiczna, 

 Długość nowych dróg tworzących sieć powiązań, 

 Długość przebudowanych dróg tworzących sieć powiązań. 

 

Ponadto oprócz ww. wskaźników – adekwatnych do pomiaru postępów i efektów 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych – rekomenduje się 

monitoring szczegółowych wskaźników odnoszących się do oceny systemu 

transportowego na terenie Aglomeracji, w tym m.in.. dotyczących:  

 Ilości sprzedanych biletów w komunikacji miejskiej, 

 Punktualności w publicznym systemie transportowym, 

 Napełnienia w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, 

 Liczby przewożonych pasażerów środkami publicznego transportu zbiorowego, 

 Pracy przewozowej realizowanej przez pojazdy publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Monitoring powinien być prowadzony zgodnie z zapisami zawartymi w Strategii 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej do 2030 roku, w której podkreśla się konieczność utworzenia 
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w ramach struktur podmiotu reprezentującego wszystkie Gminy Aglomeracji 

Leszczyńskiej:  

 Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji, 

 Specjalisty ds. Monitoringu i Ewaluacji. 

System pomiaru wskaźników odnoszących się do sfery transportowej winien być 

zgodny z założeniami dla konstrukcji systemu monitorowania Strategii Rozwoju 

Społeczno – Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej, 

odnosić się do zbioru elementów umożliwiających pomiar, kontrolę, interpretację 

efektów realizowanych działań oraz uaktualnienia Strategii oraz Studium 

i obejmować: 

 roczne raporty implementacyjne – przygotowywane przez Zespół ds. Monitoringu 

i Ewaluacji odnoszące się do postępów prac implementacyjnych oraz obejmujące 

swym zasięgiem zagadnienia oceny okresowej (mid-term) i regresywnej (ex-post) 

przy wykorzystaniu zaproponowanych mierników monitoringu i ewaluacji, 

 system gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji związanych z efektami 

Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej, bazujący na wartościach zaproponowanych 

mierników monitoringu i ewaluacji.  

 

9.3 Aktualizacja studium 

Biorąc pod uwagę, iż w kolejnych latach, zarówno w otoczeniu zewnętrznym jak 

i relacjach wewnętrznych może zajść szereg zmian mających istotne znaczenie dla 

rozwoju regionu i systemu transportowego – zarówno w okresie najbliższych lat, jak 

również w perspektywie długookresowej - celowe będzie dokonanie przeglądu, a w 

konsekwencji aktualizacji Studium. 

Uwzględniając jednak metodologię opracowania Studium, wieloaspektową analizę, 

zaangażowanie Partnerów oraz społeczeństwa na etapie jego tworzenia, nie 



 
 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

197 
 

istnieje ryzyko, iż aktualizacja spowoduje konieczność odrzucenia lub gruntownego 

przemodelowania wizji, celów strategicznych oraz planów inwestycyjnych 

w zakresie rozwoju transportu obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.  

Zakładając, że większość zadań planowanych do realizacji w Studium finansowane 

może być ze środków unijnych rekomenduje się gruntowny przegląd studium po 

zakończeniu obecnego okresu programowania w roku 2020. Takie działanie 

umożliwi przegląd zrealizowanych, będących w realizacji oraz planowanych do 

realizacji inicjatyw.  

Jest to również okres, w którym aktualizacja Studium może nieść za sobą 

następujące cele: 

 dostosowanie kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego do zmieniających się 

warunków prawnych, społecznych i gospodarczych oraz potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców, 

 przedstawienie aktualnej diagnozy rozwoju obszaru z uwzględnieniem 

dotychczasowej dynamiki, zaobserwowanych trendów oraz prognoz na kolejne 

lata. 

Aktualizacja Studium powinna opierać się również na następujących zasadach: 

 zasada konsensusu społeczności lokalnej – zasada otwartości Studium. 

Podobnie jak przy tworzeniu dokumentu rekomenduje się podczas procesu 

aktualizacji zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk, m.in. władz 

samorządowych, organizatorów transportu, podmiotów odpowiedzialnych za 

infrastrukturę transportową oraz mieszkańców.  

 zasada zgodności – studium, zarówno w wersji pierwotnej, jak i zaktualizowanej, 

winno cechować się zgodnością z dokumentami strategicznymi zarówno na 

poziomie lokalnym jak i na poziomach wyższych (m.in. strategia rozwoju 

transportu dla województwa oraz kraju), 
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 zasada otwartości – rekomenduje się zachowanie otwartego charakteru Studium, 

umożliwiającego bieżące wprowadzanie zmian przyczyniających się do bardziej 

efektywnego osiągnięcia celów założonych w Studium.  

Jednocześnie Studium ma charakter otwarty a metodologia jej wdrażania zakłada 

możliwość dokonywania zmian i aktualizacji jej zapisów w reakcji na zmieniające się 

uwarunkowania makroekonomiczne, wyniki okresowych analiz efektów realizacji 

Studium czy inne czynniki mogące mieć wpływ na przyjęte założenia. Wszystkie 

zmiany w tym zakresie będą jednak odbywały się przy udziale i konsultacji ze 

społecznością lokalną zachowując uspołeczniony charakter tego dokumentu. 
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9. Raporty z procesu uspołecznienia studium oraz inne dokumenty opracowane na 

potrzeby tworzonego studium - jako załączniki. 

 

 

Załącznik nr 1 

Raport z uspołecznienia procesu przygotowania opracowania „Studium rozwoju 

zrównoważonego transportu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej”. 


