
Załącznik nr 6 Wykaz inwestycji szczebla ponadlokalnego 

Tabela 1. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym rekomendowane do realizacji w perspektywie do roku 
2030 możliwe/ planowane do dofinansowania w ramach budżetów samorządów lokalnych, ich 
związków lub z innych źródeł 

L.p. Nazwa Status 

Ponadlokalne inwestycje kolejowe do 2030  

PK1 Uruchomienie Kolei Metropolitalnej priorytetowa 

PK2 Obszar inwestycyjny położony w Jaworznie - inwestycje kolejowe   priorytetowa 

PK3 
Obszar inwestycyjny położony w Tucznawie - Dąbrowa Górnicza (budowa bocznicy 
kolejowej) 

uzupełniająca 

Ponadlokalne inwestycje drogowe do 2030 

PD1 Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej od ul. Bielszowickiej do autostrady A4 priorytetowa 

PD2 Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej od węzła DTŚ do ul. K. Goduli priorytetowa 

PD3 
Przedłużenie drogi krajowej nr 79 w Katowicach (na odcinku węzeł Lwowska - węzeł 
Janów) 

priorytetowa 

PD4 
Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z drogą krajową nr 86 do 
budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap II i III (Miasto Katowice) 

priorytetowa 

PD5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 w Jastrzębiu-Zdroju priorytetowa 

PD6 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód priorytetowa 

PD7 Budowa południowej obwodnicy Pszczyny priorytetowa 

PD8 Dostęp drogowy do obszaru inwestycyjnego położonego w Jaworznie priorytetowa 

PD9 
Budowa połączenia drogowego od ul. Bocheńskiego do drogi krajowej nr 81 w 
Katowicach 

priorytetowa 

PD10 
Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice - budowa odcinka drogi od ul. Gen. J. 
Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego 

priorytetowa 

PD11 
Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z 
przebudową ul. Hagera 

priorytetowa 

PD12 
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna (droga wojewódzka nr 935) etap Żory - 
Rudziczka 

priorytetowa 

PD13 
II Etap projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”, 
zadanie 3 oraz budowa węzła Orląt Lwowskich na drodze krajowej nr 79 (Miasto 
Jaworzno) 

priorytetowa 

PD14 
Rozbudowa drogi krajowej nr 1 na odcinku od granicy miasta Bielsko-Biała do 
ekspresowej drogi krajowej nr S52 

uzupełniająca 

PD15 
Budowa węzła na ciągu ekspresowej drogi krajowej S1 wraz z połączeniem z 
istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec 

uzupełniająca 

PD16 
Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej od A4 do granicy z miastem Mikołów (obwodnica 
dzielnicy Halemby) 

uzupełniająca 

PD17 Budowa nowej obwodnicy Czechowic-Dziedzic uzupełniająca 

PD18 
Połączenie wschodniej obwodnicy Raciborza z drogą krajową nr 78 i planowanym 
portem na Odrze 

uzupełniająca 

PD19 Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa) uzupełniająca 

PD20 
Połączenie z autostradą A4 terenów inwestycyjnych po byłej KWK Makoszowy (Miasto 
Zabrze) 

uzupełniająca 

PD21 
Południowa część obwodnicy miasta Gliwice - budowa odcinka drogi od ul. Bojkowskiej 
do ul. Rybnickiej 

uzupełniająca 

PD22 
Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika 
pomiędzy drogą S1 w Sosnowcu a miastem Sławków w celu połączenia terenów 
inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie 

uzupełniająca 

PD23 
Obszar inwestycyjny położony w Tucznawie - Dąbrowa Górnicza budowa obwodnicy 
łączącej teren inwestycyjny z ekspresową drogą krajową S1 

uzupełniająca 

Ponadlokalne inwestycje pozostałe / działania do 2030 



L.p. Nazwa Status 

PP1 Rozwój inteligentnych systemów transportowych  priorytetowa 

PP2 Zakup nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego   priorytetowa 

PP3 
Budowa lub modernizacja infrastruktury komunikacji transportu zbiorowego (w tym 
budowa zajezdni, rozbudowa systemów zarządzania transportem zbiorowym)  

priorytetowa 

PP4 Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych priorytetowa 

PP5 
Rozbudowa infrastruktury związanej z transportem tramwajowym, w tym tabor 
(Tramwaje Śląskie S.A.).   

priorytetowa 

PP6 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej  uzupełniająca 

PP7 
Subregionalny węzeł transportowy Żory – budowa centrum przesiadkowego o 
znaczeniu ponadlokalnym przy zjeździe z Autostrady A1 

uzupełniająca 

PP8 

Uruchomienie linii autobusowej przy współpracy ze spółką Koleje Śląskie Zwardoń – 
Koniaków – Istebna – Wisła ze skomunikowaniem z pociągami spółki Koleje Śląskie w 
stacji Zwardoń jako uzupełnienie komunikacji powiatu żywieckiego z częścią powiatu 
cieszyńskiego, gdzie nie istnieje linia kolejowa (gmina Istebna) 

uzupełniająca 

PP9 

Uruchomienie w porozumieniu ze słowackim Województwem Żylińskim (Žilinský 
samosprávny kraj) sezonowej linii autobusowej Żywiec – Korbielów – Oravska Polhora 
– Namestovo – Dolny Kubin (SŁOWACJA) ze skomunikowaniem z pociągami spółki 
Koleje Śląskie w stacji Żywiec 

uzupełniająca 

PP10 
Przebudowa i remont lotnisk lokalnych i lądowisk dla celów biznesowych i 
turystycznych 

uzupełniająca 

 

Tabela 2. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym rekomendowane do realizacji w perspektywie po roku 
2030 

L.p. Nazwa Status 

Ponadlokalne inwestycje kolejowe po 2030  

PK4 Zakup taboru kolejowego do przewozów metropolitalnych  podstawowa 

Ponadlokalne inwestycje drogowe po 2030 

PD24 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Północ podstawowa 

PD25 Budowa obwodnicy Chorzowa w kierunku autostrady A4 podstawowa 

PD26 
Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego (droga krajowa nr 1) wraz z nowym 
przebiegiem drogi krajowej nr 46 w Częstochowie 

drugorzędna 

PD27 
Budowa węzłów na drodze krajowej nr 44, drodze krajowej nr 81, drodze 
wojewódzkiej nr 928 w Mikołowie 

drugorzędna 

PD28 Rozbudowa drogi krajowej nr 94 w Piekarach Śląskich drugorzędna 

PD29 Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 94 w Sosnowcu Etap II drugorzędna 

PD30 
Budowa połączenia drogi krajowej nr 78 z autostradą A4 wraz z przełożeniem 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 408 w Gliwicach 

drugorzędna 

PD31 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w granicach miasta Częstochowa drugorzędna 

PD32 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 ((ul. Wręczycka) w granicach miasta 
Częstochowa) 

drugorzędna 

PD33 
Rozbudowa ul. Toszeckiej w Gliwicach (droga wojewódzka nr 901) wraz budową ciągu 
pieszo-rowerowego 

drugorzędna 

PD34 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 790 na odcinku od ul. Koksowniczej w Dąbrowie 
Górniczej do granicy miasta z Łazami 

drugorzędna 

PD35 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 911 w Piekarach Śląskich drugorzędna 

PD36 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 924 Żory – Knurów drugorzędna 

PD37 
Remont drogi wojewódzkiej nr 930 łączącej drogę wojewódzką nr 932 i drogę 
wojewódzką nr 933 

drugorzędna 

PD38 
Budowa północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta Bielska-Białej (planowana droga 
wojewódzka) 

drugorzędna 

PD39 Budowa zachodniej obwodnicy miasta Siemianowice Śląskie drugorzędna 



L.p. Nazwa Status 

PD40 
Budowa łącznika pomiędzy drogą krajową nr 78 i drogą wojewódzką nr 935 jako 
obwodnicy południowej miasta Radlina 

drugorzędna 

PD41 Budowa przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej w Częstochowie drugorzędna 

PD42 
Budowa drogi głównej w Mysłowicach pomiędzy autostradą A4 a drogą ekspresową 
S1 

drugorzędna 

PD43 
Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi 
wojewódzkiej 

drugorzędna 

PD44 
Budowa drogi łączącej trasę N-S z BeCeTką z wykorzystaniem dawnego torowiska 
kolejowego 

drugorzędna 

PD45 Budowa obwodnicy dzielnicy Kochłowice w Rudzie Śląskiej drugorzędna 

PD46 
Droga Współpracy Regionalnej (połączenie drogowe drogi wojewódzkiej nr 933 z 
autostradą A4) 

drugorzędna 

  Ponadlokalne inwestycje pozostałe po 2030 

PP11 Rozbudowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy I drugorzędna 

PP12 Rozbudowa węzła przesiadkowego Gliwice - Łabędy II drugorzędna 

PP13 Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - etap II  drugorzędna 

 
 


