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METROPOliTALNEGO

Szczecin

Stowarzyszenie dla metropolii
Jednorodny system komunikacji zbiorowej, spójne planowanie przestrzenne, wspólny system gospodarowania odpadami
zintegruja Szczecin i gminy oscienne. Rozwiazaniem tych zagadnien zajmuje sie Stowarzyszenie Szczecinskiego Obszaru
Metropolitalnego.
.
SSOM dziala od wrzesnia 2009 r. i kontynuuje dzialalnosc
. Samorzadowego Stowarzyszenia Wspólpracy Regionalnej.
Obecnie oprócz Szczecinai Województwa Zachodniopomorskiego zrzesza11 innych jednostek samorzadowych. W sumie
samorzadywchodzacew sklad Stowarzyszeniatworza obsza~o
powierzchni ponad 2,3 tys km kw, który zamieszkuje nieco
ponad 640 tys. osób. Warto pamietac, ze Szczecinjako jedyne
miasto w Polscema mozliwosci stworzenia transgranicznego
obszarumetropolitalnego. Stadprace Stowarzyszeniaobejmuja
równiez przygraniczne samorzady niemieckie. U podstaw
powolania SSOM leglo przeswiadczenie,ze obecny jednolity
model gminy nie stwarzawystarczajacychmozliwosci rozwoju i
realizacji ponadgminnych projektów infrastrukturalnych,
których celem jest trwaly i zrównowazony rozwój calego
regionu, zwiekszeniejego miedzynarodowej roli oraz poprawa
jakosci zycia wszystkich jego mieszkanców. Rozwój obszarów'
metropolitalnych to jeden z najwazniejszych czynników
sluzacych podnoszeniu rangi i konkurencyjnosci regionu na
arenie krajowej oraz miedzynarodowej. Utworzenie Szczecinskiego ObszaruMetropolitalnego (SOM)wiaze sie z podjeciem
dzialan, które w konsekwencji doprowadza do wzmocnienia
zwiazków miedzy Szczecinem ~ obszarami przyleglymi, do
wypracowania i wdrozenia spójnego systemu urbanizacji,
zintegrowania sieci transportowej i lacznosci, wzmocnienia
kapitalu spolecznego.Pociagnieto za soba wzrost góspodarczy
i zmniejszenie negatywnych skutków migracji do inny.,chczesci
kraju.

Planowanie przestrzenne
Od kwietnia 2010 r. trwaja prace nad "Koncepcja rozwoju
transgranicznego regionu gletropolitalnego Szczecina- czesc
polska". Porozumienie w tej sprawie podpisali Województwo
Zachodniopomorskie, SSOM, Swinoujscie, Stowarzyszenie
Gmin PolskichEuroregionu Pomerania. Granice Szczecinskiego
Obszaru Metropolitalnego oraz transgranicznego regionu
metropolitalnego Szczecina(TRMS)zostalywstepnie okreslone
w KoncepcjiZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewództwa
Zachodniopomorskiego. Faktyczny przebieg granic wymaga
jednak szczególowych badan i analiz na terenie pogranicza
Polski i Niemiec. Efektem podpisanego porozumienia bedzie.
stworzenie opracowania o charakterze regionalnego studium
zagospodarowania przestrzennego. Powstanie m.in. dzieki
wspólpracy polskich i niemieckich urbanistów i planistów. W
opracowaniu maja byc wskazanegranice faktycznego oddzialywania miasta Szczecina;umozliwiajace zdefiniowanie transgranicznego obszarumetropolitalnego. Rezultatemprojektu beda
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Wspólna komunikacja
Kilkukrotnie czlonkowie Stowarzyszenia dyskutowali nad
sposobem integracji komunikacji zbiorowej na terenie SOM. Jednym ze sposobów jest wprowadzenie tzw. karty miejskiej uniwersalnego biletu na srodki transportu publicznego.
Poruszane te~ byly kwestie wprowadzenia nowoczesnych
systemów informacyjnych których zadaniem jest usprawnienie
funkcjonowania komunikacji publicznej. System taki wprowadza Szczecin(patrz obok). Zakladasie, ze obejmie on caly SOM.
Jego zalety to:
dostep do biezaco aktualizowanej informacji w czasie
rzeczywistym o funkcjonowaniu komunikacji publicznej,
poprzez umieszczenie na przystankach tablic dynamicznej
informacji przystank{)wej,
. dynamiczna informacja pasazerska poprzez uruchomienie
strony internetowej dla pasazerów,którzy beda mogli w sposób
prosty wyszukac pojazd lub przystanek i uzyskacinformacje o
rzeczywistym / szacowanym' czasie przyjazdu pojazdów do
danego przystanku,
. system informacji przezSMSpoprzezwyslanie odpowiedniego - kodu przystanku i otrzymaniu zwrotnej informacji o
rzeczywistych czasachodjazdu najblizszychpojazdów komunikacji miejskiej,
.
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Odpady wjednym miejscu
Spójny system gospodarki

odpadami

w SOM to jeden z najwaz-

niejszych tematów podejmowanych
w pracy Sto)Narzyszenia.
System powstanie w oparciu o Zaklad Termicznego Unieszkodliwiania
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do uzytku przetwarzanych w nim bedzie ok. 150 tys. ton
odpadów
rocznie.
Realizacja przedsiewziecia
zapewni
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Montaz elektronicznych tablic na przystankach, uruchomienie informacji sms i w internecie, wdrozenie elektronicznego biletu okresowego, stworzenie centrum monitoringu i zarzadzania komunikacja miejska, to najwazniejsze
elementy nowoczesnego systemu zarzadzania komunikacja miejska, który wdrozony zostanie w Szczecinie.
Na poczatku listopada miasto podpisalo umowe na "Wykonanie i drozenie systemu zarzadzania flota pojazdów
komunikacji miejskiej Miasta Szczecin"
etap I". Koszt
realizacji systemu w Szczecinie to ponad G,8 mln zl. Ma byc
gotowy latem 2011 r. Wprowadzenie systemu przyczyni sie
do monitorowania
uslug przewozowych,
pozwoli na
gromadzenie i analize informacji o rzeczywistej liczbie
pasazerów i szczytach komunikacyjnych, co w konsekwencji
przyczyni sie do dostosowania rozkladów jazdy do potrzeb
mieszkanców. Najwazniejszym jednak celem uruchomienia systemu jest zapewnienie
pasazerom dostepu do
biezaco aktualizowanej
informacji o funkcjonowaniu
komunikacji oraz poprawa ich bezpieczenstwa
podczas
podrózy. Sluzyc temu ma strona internetowa, informacja
przez SMS, montaz 15 tablic elektronicznych,które
znajda
sie na najwazniejszych
przystankach,
uruchomienie
bezprzewodowego punktu dostepu do informacji pasazerskiej (bluetooth). Pojazdy komunikacji miejskiej wyposazone zostana w niezbedne
urzadzenia
pokladowe
tj.
auto komputery, przyciski alarmowe, czujniki lub bramki
otwarcia drzwi, zestaw do komunikacji glosowej, monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym. Uruchomione tez beda
stanowiska umozliwiajace "wyrobienie" okresowego biletu
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oraz jego doladowanie.

SSOM, zródlo: GUS Szczecin, XII 2009 r:
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Sterowania i Zarzadzania Komunikacja Miejska wyposazone'
zostanie w niezbedny system dla dyspozytorów
ruchu
zapewniajacy
lokalizowanie pojazdów IN miescie oraz
komunikacje tekstowa i glosowa z prowadzacymi.
System stanowic on bedzie czesc projektu pn. "Poprawa
funkcjonowania
transportu
miejskiego w aglomeracji
szczecinskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych". Ulatwi wspólprace
miedzygminna
w zakresie
organizowania wspólnej komunikacji publicznej w ramach
obszaru
metropolitarnego.
Planuje sie wlaczenie d.o
systemu taboru przewozników obslugujacych polaczenia
miedzygminne oraz poszerzenie informacji pasazerskiej na
gminy oscienne jak równiez wprowadzenie elektronicznego
biletu jednorazowego
bedacego dobra baza do budowy
systemu karty miejskiej i metropolitarnej.
Ulatwi to
wprowadzenie wspólnego biletu na realizacje polaczen w
ramach porozumien miedzygminnych i ustalenia wlasciwego podzialu kosztów komunikacji. Calosc projektu bedzie
realizowana pod warunkiem uzyskania finansowania ze
srodków Unii Europejskiej. Wniosek w tej sprawie zostal
zlozony przez szczecinski Zarzad Dróg i Transportu Miejskiego.
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Biura Stowanyszenia
Szczecinskiego
Obszaru Metropolitalnego
ul. Janosiko 8
71-424 Szczecin
tel. 91 4496090
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e-mai/: biuro@som.szczecin.pl

Wiecej informacjia dzialalnosciSSOM
www.sam.szczecin.pl
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