W Iławie powstaną nowe przystanki ZKM - zobacz, gdzie
data aktualizacji: 2021.05.20

Poznaliśmy więcej szczegółów dofinansowanego ze środków unijnych projektu Urzędu
Miasta w Iławie pod nazwą "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie".
Ratusz pozyskał na ten cel 4 miliony złotych. Co dzięki tym pieniądzom zmieni się w
zakresie transportu miejskiego w Iławie? Przede wszystkim: będą dwa nowe przystanki: na
ulicy Kopernika oraz Alei Jana Pawła II w okolicy przychodni "Rodzina" oraz dwa nowe
autobusy elektryczne. Przeczytaj więcej poniżej.
Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych pod koniec czerwca ubiegłego roku oraz
zgłaszane od dłuższego czasu postulaty mieszkańców wskazywały na konieczność rozbudowy linii
autobusowych w Iławie.
Jednym z najczęściej wymienianych problemów był brak przystanku w okolicy ul. Wyszyńskiego i

Kopernika.

- Teraz to się zmieni. Dzięki otrzymanej dotacji
planujemy wybudować nowy przystanek na ulicy
Kopernika, tak aby skomunikować tę część miasta ze
szkołami na ulicy Wiejskiej i Sienkiewicza - mówi
Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. - Druga najczęściej
wymieniana potrzeba mieszkańców dotyczyła
utworzenia nowych linii autobusowych, które
obsługiwałaby pasażerów w okolicy wciąż
rozrastającego się osiedla Piastowskiego we
wschodniej części miasta oraz osiedla Gajerek.
- Już docierają do nas pozytywne głosy mieszkańców
związane z tym, że wymienione osiedla wreszcie
doczekają się skomunikowania z resztą miasta.
Bardzo mnie cieszy fakt, że otrzymana dotacja
pozwoli na realizację koncepcji, nad którą
pracowaliśmy od dłuższego czasu - mówi prezes
Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie Roman Smoliński.
- Autobusy, którymi dysponujemy nie są dostosowane
do jazdy po wąskich drogach osiedlowych, dlatego nie
mogły one obsługiwać Gajerka. Otrzymana dotacja
daje możliwość zakupu mniejszych elektrycznych
pojazdów, które tu na pewno się sprawdzą - dodaje
Smoliński.
Oprócz nowych przystanków i autobusów w ramach projektu rozszerzony zostanie także system
dynamicznej informacji pasażerskiej, przebudowane będą zatoczki autobusowe i planowany jest
zakup kilkunastu biletomatów.
Wszystkie te elementy będą przedmiotem przetargów, dlatego na widoczne efekty realizacji projektu
będziemy musieli poczekać do końca września 2022 roku.

Koszt projektu Urzędu Miasta Iławy pod nazwą "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w
Iławie" to 6 313 637,98 zł, kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 264 542,57 zł.
Na podstawie informacji Urzędu Miasta w Iławie/red. kontakt@infoilawa.pl.
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