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Najważniejsze wyniki 
 

1. 75,5% gospodarstw domowych w Gdyni dysponuje samochodem osobowym. Przeciętna licz-
ba samochodów w gospodarstwie domowym wynosi 1,34. Dzielnicami o najwyższym udziale 
gospodarstw z samochodem (pow. 90%) są: Pustki Cisowskie-Demptowo, Chwarzno-Wiczlino  
i Mały Kack. Dzielnicami o najniższym udziale samochodów w gospodarstwie domowym (po-
niżej 60%) są: Leszczynki i Grabówek. 

2. 60,3% gospodarstw domowych posiada rower (inny niż dziecięcy). Przeciętna liczba rowerów 
w gospodarstwie domowym wynosi 2,08. 

3. Dominującym kierunkiem dojazdów do pracy jest Gdynia (69,8%). 16,8% mieszkańców dojeż-
dża do pracy do Gdańska, a 5,9% do Sopotu. W Gdyni najwięcej mieszkańców dojeżdża do 
pracy do Śródmieścia (25,3%). Średni czas dojazdu do pracy samochodem wynosi 21 min, na-
tomiast transportem zbiorowym – 40 min. 

4. Do miejsca nauki dojeżdża 95,2% mieszkańców powyżej 15 roku życia, 0,7% nie dojeżdża do 
miejsca nauki (dojścia piesze do 500 m), natomiast 4,1% dochodzi do miejsca nauki (pow. 
500 m). Dominującym kierunkiem dojazdów do miejsca nauki (50,0%) jest Gdynia. 30,6% 
mieszkańców dojeżdża do miejsc nauki do Gdańska, a 16,7% do Sopotu. W Gdyni najwięcej 
mieszkańców dojeżdża do miejsca nauki do Grabówka. 

5. Udział samochodów osobowych w realizacji podróży miejskich (bez taxi) wynosi 48,9%, udział 
transportu zbiorowego 37,1%, natomiast udział rowerów 2,1%. Podróże piesze powyżej 
500 m stanowią 11,4%. 

6. Najważniejszymi przyczynami korzystania z samochodu osobowego są w kolejności: większa 
wygoda – 22,3%, krótszy czas podróży samochodem – 20,4%, przewóz rzeczy lub zakupów – 
11,2%. 

7. Najważniejszymi przyczynami korzystania z komunikacji miejskiej przez osoby dysponujące 
samochodem są w kolejności: trudności z parkowaniem w miejscu docelowym – 21,3%, opła-
ty za parkowanie – 15,8%, zatłoczenie dróg – 14,0%. 

8. Trzema najważniejszymi postulatami przewozowymi zgłaszanymi w stosunku do komunikacji 
miejskiej, biorąc pod uwagę postulat wymieniony jako najważniejszy są: bezpośredniość – 
23,8%, punktualność – 18,8% i częstotliwość – 15,8%. Biorąc pod uwagę trzy postulaty wy-
mienione jako najważniejsze kolejność postulatów przedstawia się następująco: częstotli-
wość – 17,7%, punktualność – 16,2%, bezpośredniość – 16,2%, dostępność – 13,5%, niski 
koszt – 9,8%. 

9. Średnia preferowana temperatura w pojazdach wynosi 20oC, przy czym 34,1% mieszkańców 
preferuje tę właśnie temperaturę, 29,1% woli temperaturę niższą – 18-19 oC, natomiast 
23,4% wyższą – 21-22 oC. 

10. Ogólna ocena gdyńskiej komunikacji miejskiej w skali ocen od 2 (najniższa) do 5 (najwyższa) 
wynosi 4,23. 
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Zakres i metodyka badań 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zrealizował w 2018 r. kolejne, dwunaste, reprezentatywne 
badania potrzeb transportowych, popytu, preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdy-
ni oraz oceny jakości usług. Wzorem poprzednich badań, zrealizowano je na wylosowanej próbie 
warstwowej 1% mieszkańców Gdyni w wieku 16-75 lat. 

Badaniami objęto 1 837 respondentów, wylosowanych proporcjonalnie do liczby mieszkańców w 20 
dzielnicach miasta. Badanie zrealizowano metodą wywiadu bezpośredniego standaryzowanego. Ba-
dania w terenie przeprowadziła wyłoniona w przetargu Pracowania Badań Społecznych z Sopotu. 
Przygotowanie, organizację i przetworzenie wyników badań zrealizowali pracownicy ZKM w Gdyni. 

Dane w niektórych tabelach i na rysunkach mogą nie sumować się do 100%. Wynika to z automatycz-
nych zaokrągleń arkusza kalkulacyjnego z dokładnością do 0,1. 

Dane o mieszkańcach 
Liczbę respondentów w poszczególnych dzielnicach przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Liczba respondentów w przekroju dzielnic Gdyni 

Dzielnica Liczba respondentów Udział procentowy 

Babie Doły 16 0,9% 

Chwarzno-Wiczlino 86 4,7% 

Chylonia 185 10,1% 

Cisowa 103 5,6% 

Dąbrowa 125 6,8% 

Działki Leśne 60 3,3% 

Grabówek 69 3,8% 

Karwiny 85 4,6% 

Leszczynki 55 3,0% 

Mały Kack 74 4,0% 

Obłuże 157 8,5% 

Oksywie 119 6,5% 

Orłowo 54 2,9% 

Pogórze 102 5,6% 

Pustki Cisowskie-Demptowo 71 3,9% 

Redłowo 59 3,2% 

Śródmieście 109 5,9% 

Wielki Kack 89 4,8% 

Witomino 136 7,4% 

Wzgórze Św. Maksymiliana 83 4,5% 

Razem 1837 100,0% 
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Rys. 1. Struktura mieszkańców wg płci 

W strukturze mieszkańców w wieku 16-75 lat, podobnie jak w poprzednich latach, wyższy jest udział 
kobiet niż mężczyzn. Sytuacja taka występuje we wszystkich dzielnicach, z wyjątkiem Babich Dołów, 
w których udział kobiet i mężczyzn jest jednakowy. 

W strukturze wg kryterium wieku najwyższy jest udział mieszkańców w wieku 31-40 lat i 61-70 lat. 

Tabela 2. Struktura respondentów wg kryterium wieku 

Przedział wieku Liczba respondentów Udział 

16 - 20 lat 90 4,9% 

21 - 30 lat 251 13,7% 

31 - 40 lat 386 21,0% 

41 - 50 lat 338 18,4% 

51 - 60 lat 285 15,5% 

61 - 70 lat 376 20,5% 

71 - 75 lat 111 6,0% 

Razem 1837 100,0% 

 

Kobieta
52.9%

Mężczyzna
47.1%
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Rys. 2. Struktura mieszkańców wg statusu społeczno-zawodowego 

W strukturze mieszkańców wg kryterium społeczno-zawodowego dominują osoby pracujące (57,9%). 
Drugą grupą społeczną w badanym segmencie 16-75 lat są emeryci (21,9%), trzecią emeryci i renciści 
(7,4%). 

75,5% gospodarstw domowych dysponuje co najmniej jednym samochodem. 70,4% gospodarstw 
domowych z samochodem dysponuje 1 samochodem, 25,8% dwoma, 3,8% trzema lub więcej samo-
chodami. 6,5% ogółu gospodarstw dysponuje samochodami służbowymi, co stanowi 8,7% gospo-
darstw z samochodem. Przeciętna liczba samochodów w gospodarstwie domowym w Gdyni wynosi 
1,34. 

Dzielnicami o najwyższym udziale gospodarstw z samochodem (pow. 90%) są: Pustki Cisowskie-
Demptowo, Chwarzno-Wiczlino i Mały Kack. Dzielnicami o najniższym udziale samochodów w gospo-
darstwie domowym (poniżej 60%) są: Leszczynki i Grabówek. 

Główni użytkownicy samochodu w gospodarstwie domowym stanowią 79,1% ogółu mieszkańców. 

60,3% gospodarstw domowych posiada rower (inny niż dziecięcy). Dzielnicą o najwyższym udziale 
rowerów w gospodarstwie domowym (pow. 80%) są Chwarzno-Wiczlino i Wielki Kack. Przeciętna 
liczba rowerów na gospodarstwo domowe wynosi 2,08. 

Dojazdy do pracy i nauki 
Do pracy dojeżdża 87,7% osób pracujących, 4,2% dochodzi do miejsca pracy pow. 500 m, natomiast 
8,1% nie dojeżdża, ani nie dochodzi pow. 500 m do miejsca pracy. Większość (42,9%) mieszkańców 
nie dojeżdżających do miejsca pracy pracuje w domu, 38,5% pracuje poza obszarem możliwych co-
dziennych dojazdów (w tym marynarze i osoby pracujące za granicą), 12,1% dochodzi do miejsca 
pracy położonego do 500 m od miejsca zamieszkania. 

Pracuje; 57.9%

Uczy się / studiuje; 
5.8%

Pracuje i uczy się / 
studiuje; 2.1%

Jest na rencie; 
3.4%

Jest na 
emeryturze; 21.9%

Jest na 
rencie/emeryturze 

i pracuje; 1.5%

Nie pracuje; 7.4%
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Dominującym kierunkiem dojazdów do pracy (69,8%) jest Gdynia. 16,8% dojeżdża do pracy do Gdań-
ska, a 5,9% do Sopotu. W Gdyni najwięcej osób dojeżdża do pracy do Śródmieścia (25,3%). Dojazdy 
do miejsca pracy i dojścia pow. 500 m 94,7% mieszkańców wykonuje 4-6 dni w tygodniu. Średni czas 
dojazdu do pracy samochodem wynosi 21 min, natomiast transportem zbiorowym 40 min. 

Do miejsca nauki dojeżdża 95,2% osób uczących się pow. 15 roku życia, 0,7% nie dojeżdża do miejsca 
nauki (dojścia piesze do 500 m), natomiast 4,1% dochodzi do miejsca nauki pow. 500 m. Dominują-
cym kierunkiem dojazdów do miejsca nauki (50,0%) jest Gdynia. 30,6% dojeżdża do pracy do Gdań-
ska, a 16,7% do Sopotu. W Gdyni najwięcej mieszkańców dojeżdża do miejsca nauki do Grabówka 
(20,8%). Dojazdy do miejsca nauki (w tym także dojścia pow. 500 m) 85,8% mieszkańców wykonuje 4-
6 dni w tygodniu. Średni czas dojazdu do miejsca nauki samochodem wynosi 23 min, natomiast 
transportem zbiorowym 39 min. 

Zachowania transportowe mieszkańców 

 
Rys.3. Deklarowany sposób realizacji podróży miejskich 

Podróżowanie zawsze lub przeważnie samochodem deklaruje 45,4% mieszkańców, zawsze lub prze-
ważnie komunikacją miejską 42,5%, w równym stopniu samochodem i komunikacją miejską 10,1%, 
przeważnie rowerem 1,1%, w inny sposób 0,9%. 

Na podstawie „fotografii dnia” obliczono strukturę podróży miejskich w Gdyni w 2018 r. 

 

Zawsze 
komunikacją 

miejską; 24.2%

Przeważnie 
komunikacją 

miejską; 18.2%

W równym stopniu 
komunikacją zbiorową 

i samochodem 
osobowym; 10.1%

Przeważnie 
samochodem 

osobowym; 13.8%

Zawsze 
samochodem 

osobowym; 31.6%

Przeważnie 
rowerem; 1.1%

W inny sposób 
(pieszo, karetka 

medyczna, motor); 
0.9%
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Tabela 3. Struktura podróży miejskich w Gdyni w 2018 r. 

Środki transportu: liczba podróży udział w podróżach w % 

Autobus 799,0 24,2% 

Trolejbus 254,5 7,7% 

SKM lub kolej 161,5 4,9% 

Tramwaj 7,6 0,2% 

Autobus zakładowy 0,3 0,0% 

Razem komunikacja zbiorowa 1 223 37,1% 

Samochód jako kierowca 1 459,0 44,2% 

Samochód jako pasażer 154,3 4,7% 

Motocykl (motorower) 12,0 0,4% 

Taxi 5,0 0,2% 

Rower 70,0 2,1% 

Razem komunikacja indywidualna 1 700 51,5% 

Podróże piesze (powyżej 500 m) 376 11,4% 

Razem 3 299 100,0% 
  

Udział samochodów osobowych w realizacji podróży miejskich (bez taxi) wynosi 48,9%, udział trans-
portu zbiorowego – 37,1%, natomiast udział rowerów – 2,1%. Podróże piesze powyżej 500 m stano-
wią 11,4%. 

Głównymi celami podróży są: 

• dom – 45,4%; 
• praca – 25,8%; 
• zakupy – 9,2%; 
• sprawy osobiste – 8,2%; 
• nauka – 3,3%.  

Motywacją realizacji podróży 2% mieszkańców jest podwożenie innych osób.  

Średni czas dojścia do przystanku wynosi 5,1 min. Czas dojścia do przystanku 74% mieszkańców nie 
przekracza 5 min. 97% mieszańców akceptuje swój czas dojścia do przystanku. 

Przeciętna liczba osób w podróżach realizowanych samochodem wynosi 1,4. 
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Tabela 4. Częstotliwość korzystania z rowerów w porze ciepłej i zimnej 

Częstotliwość 

Liczba respondentów Udział 

cele pozarekreacyjne cele rekreacyjne cele pozarekreacyjne cele rekreacyjne 

pora 
ciepła 

pora 
zimna 

pora 
ciepła 

pora 
zimna 

pora 
ciepła 

pora 
zimna 

pora 
ciepła 

pora 
zimna 

Codziennie 
(7 dni w tyg.) 17 5 36 6 1,5% 0,5% 3,2% 0,5% 

Kilka razy w tygodniu 
(4-6 dni) 84 18 237 22 7,6% 1,6% 21,4% 2,0% 

Kilka razy w miesiącu 136 14 407 32 12,3% 1,3% 36,7% 2,9% 

Raz w miesiącu 35 11 93 27 3,2% 1,0% 8,4% 2,4% 

Rzadziej niż raz 
w miesiącu 31 27 89 42 2,8% 2,4% 8,0% 3,8% 

Wcale 805 1 033 246 979 72,7% 93,2% 22,2% 88,4% 

Razem 1 108 1 108 1 108 1 108 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Rower wykorzystywany jest głownie w porze ciepłej w celach rekreacyjnych (36,7%) kilka razy w mie-
siącu. Mniej mieszkańców deklaruje wykorzystanie rowerów w celach rekreacyjnych w porze ciepłej 
tylko kilka razy w miesiącu (21,4%). 12,3% deklaruje wykorzystywanie rowerów w porze ciepłej 
w celach pozarekreacyjnych kilka razy w miesiącu.  

Znacznie zmniejsza się wykorzystanie rowerów w porze zimnej. W celach pozarekreacyjnych aktyw-
ność zmniejsza się prawie 10-krotnie, natomiast w celach rekreacyjnych ponad 12-krotnie. 

8,0% mieszkańców deklaruje dowożenie dzieci samochodem na zajęcia do szkoły. Stanowi to 9,5% 
mieszkańców posiadających samochód. 

Przyczyny wykorzystania środków transportu 
Najważniejszymi przyczynami korzystania z samochodu osobowego są w kolejności: 

• większa wygoda – 22,3%; 
• krótszy czas podróży samochodem – 20,4%; 
• przewóz rzeczy lub zakupów – 11,2%. 

Przewóz dzieci jako przyczynę korzystania z samochodu osobowego wskazało 5,1% mieszkańców.  
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Rys. 4. Najważniejsze przyczyny korzystania z samochodu w podróżach miejskich 

 

Rys. 5. Najważniejsze przyczyny korzystania z komunikacji miejskiej przez osoby dysponujące samochodem 

Najważniejszymi przyczynami korzystania z komunikacji miejskiej przez osoby dysponujące samocho-
dem są w kolejności: 

• trudności z parkowaniem w miejscu docelowym – 21,3%; 
• opłaty za parkowanie – 15,8%; 
• zatłoczenie dróg – 14,0%. 

22.2%

20.4%

11.1%

8.8%

8.8%

5.9%

5.3%

5.1%

4.6%

2.9%

2.0%

1.7%

1.1%

większa wygoda

krótszy czas podróży samochodem

przewóz rzeczy lub zakupów

brak konieczności oczekiwania

brak konieczności przesiadania się

brak konieczności dojścia do i z przystanku

wykorzystywanie samochodu jako narzędzia pracy

przewóz dzieci

brak uciążliwego towarzystwa innych osób

niższy koszt podróży samochodem

zły stan zdrowia

bezpieczeństwo - narażenie na agresję

inne (jakie?)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

21.3%

15.8%

14.0%

12.6%

11.3%

8.0%

7.6%

4.2%

1.8%

1.3%

2.2%

 trudności z parkowaniem w miejscu docelowym

 opłaty za parkowanie

 zatłoczenie dróg

 niższy koszt podróży komunikacją zbiorową

 korzystanie z samochodu przez inną osobę

 niedyspozycje psychofizyczne

 zadowalająca jakość komunikacji zbiorowej

 warunki atmosferyczne

 zły stan techniczny samochodu

inne (jakie?)

brak odpowiedzi

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
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Rys. 6. Przyczyny korzystania z roweru w podróżach miejskich 

Dwoma najważniejszymi przyczynami korzystania z rowerów miejskich są jazda dla przyjemności  
i względy zdrowotne. 

Najważniejszymi przyczynami dowożenia dzieci do szkoły samochodem są: 

• wygoda – 35,1%; 
• bezpieczeństwo dziecka – 28,2%; 
• brak dogodnego połączenia transportem publicznym – 10,7%. 

49,6% mieszkańców dowożących dzieci samochodem do szkoły stwierdza, że nic nie skłoni ich do 
rezygnacji z dowożenia dzieci. 37,4% byłoby skłonnych zrezygnować w zamian za uruchomienie połą-
czenia dedykowanego tylko dzieciom dojeżdżającym do szkoły.  

Preferencje transportowe 
Trzema najważniejszymi postulatami przewozowymi zgłaszanymi w stosunku do komunikacji miej-
skiej, biorąc pod uwagę postulat wymieniony jako najważniejszy są: bezpośredniość – 23,8%, punktu-
alność – 18,8% i częstotliwość – 15,8%.  

Najważniejszymi postulatami przewozowymi zgłaszanymi w stosunku do komunikacji miejskiej, bio-
rąc pod uwagę trzy najważniejsze postulaty są w kolejności: 

• częstotliwość – 17,7%; 
• punktualność – 16,2%; 
• bezpośredniość – 16,2%. 

48.3%

27.7%

7.3%

6.9%

5.3%

4.0%

0.7%

0.0%

dla przyjemności

ze względów zdrowotnych

ze względu na ochronę środowiska

z chęci obniżenia kosztów podróży

z uwagi na krótszy czas podróży rowerem

zapewnia mi bezpośredniość podróży

inne (jakie?)

brak odpowiedzi

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
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Rys. 7. Postulaty przewozowe zgłaszane wobec komunikacji miejskiej 
(ranking wg wskazania postulatów wśród trzech najważniejszych) 

 

 

Rys. 8. Oczekiwany standard wygody w pojazdach komunikacji miejskiej 

17.7%

16.2%

15.1%

13.5%

9.8%
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9.0%

3.4%

3.2%

0.6%

0.2%
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częstotliwość

punktualność

bezpośredniość

dostępność (bliskość przystanku)

niski koszt

prędkość

niezawodność dojazdu

rytmiczność

wygoda

wyczerpująca informacja

inne (jakie?)

brak odpowiedzi (brak wystąpień każdej z cech)

0.0% 10.0% 20.0%

Zawsze miejsce 
siedzące; 26.5%

Przeważnie miejsce 
siedzące; 38.2%

Miejsce stojące 
w nieuciążliwych 

warunkach; 20.7%

Dopuszczam jazdę 
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zatłoczenia; 2.8%

Nie mam zdania; 
11.9%



 

 
11 

64,6% mieszkańców Gdyni oczekuje zawsze lub przeważnie miejsca siedzącego w pojazdach komuni-
kacji miejskiej. 

Średnia preferowana temperatura w pojazdach wynosi 20oC, przy czym 34,1% mieszkańców preferu-
je tę właśnie temperaturę, 29,1% woli temperaturę niższą – 18-19 oC, natomiast 23,4% wyższą  
– 21-22 oC. 

Połączenia bezpośrednie o niskiej częstotliwości (30-40 min) preferuje 62,3% mieszkańców. 19,8% 
woli połączenia z przesiadkami o wysokiej częstotliwości (co 10 min). 

89,4% mieszkańców akceptuje czas oczekiwania na pojazd podczas pierwszej przesiadki, jeżeli nie 
przekroczy 5 min. Przeciętny akceptowalny czas oczekiwania dla pierwszej przesiadki wynosi 6,1 min. 

81,9% mieszkańców akceptuje czas oczekiwania na pojazd podczas drugiej przesiadki, jeżeli nie prze-
kroczy 5 min. Przeciętny akceptowalny czas oczekiwania dla drugiej przesiadki wynosi 5,2 min. 

73,9% mieszkańców akceptuje czas oczekiwania na pojazd podczas trzeciej przesiadki, jeżeli nie prze-
kroczy 5 min. Przeciętny akceptowalny czas oczekiwania dla trzeciej przesiadki wynosi 4,6 min. Ozna-
cza to, że akceptowalny czas każdej kolejnej przesiadki jest krótszy. 

 

Rys. 9. Uciążliwe cechy przesiadek 

Do najbardziej uciążliwych cech przesiadek zaliczono: ryzyko spóźnienia na przesiadkę i konieczność 
oczekiwania na kolejny pojazd. Tylko co 5 mieszkaniec nie dostrzega uciążliwości w przesiadkach. 

Z dostępnych i stosowanych w 2018 r. na rynku komunikacji miejskiej rodzajów biletów jednorazo-
wych za najkorzystniejszy 24,7% mieszkańców uznało bilet papierowy kupowany za gotówkę u kie-
rowcy, 18,0% wskazało na bilet papierowy kupowany za gotówkę lub opłacony kartą w punkcie sta-
cjonarnym, 11,0% wskazało na, niedostępny w obecnej ofercie, bilet elektroniczny, z którego opłata 
pobierana jest w pojeździe (przez czytnik) przy każdym przejeździe. 
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Tabela 5. Preferowane rodzaje biletów przez mieszkańców Gdyni 

Rodzaj biletu Liczba odpowiedzi Udział procentowy 

Bilet papierowy kupowany w punkcie stacjonarnym 
(w kiosku, kasie, itp.) - płatność gotówką lub kartą płat-
niczą 

517 18,0% 

Bilet papierowy kupowany u kierowcy w pojeździe - 
płatność gotówką 709 24,7% 

Bilet papierowy kupowany w biletomacie na przystanku 
węzłowym - płatność gotówką lub kartą płatniczą 180 6,3% 

Bilet papierowy kupowany w biletomacie w pojeździe - 
płatność tylko kartą płatniczą 212 7,4% 

Bilet elektroniczny na karcie miejskiej - opłata pobiera-
na przez kasownik w pojeździe ze środków wcześniej 
załadowanych na kartę miejską 

315 11,0% 

Bilet elektroniczny na karcie płatniczej (VISA, Master-
card, itp.) - opłata pobierana przez kasownik w pojeź-
dzie bezpośrednio ze środków na karcie płatniczej 

248 8,6% 

Bilet telefoniczny kupowany w aplikacji mobilnej (na 
smartfonie) 196 6,8% 

Bilet telefoniczny kupowany poprzez wysyłanie SMS 
o ustalonej treści (z dowolnego telefonu, wysyłanie 
SMS bez opłat) 

66 2,3% 

Inny (jaki?) 2 0,1% 

Nie mam zdania 425 14,8% 

Razem 2870 100,0% 

 

Ocena usług komunikacji miejskiej 
Najwyżej ocenianymi cechami gdyńskiej komunikacji miejskiej są: dostępność, punktualność i często-
tliwość. Najniżej spełniane są postulaty: punktualności, rytmiczności i niskiego kosztu.  

Wystąpienie punktualności w grupie najwyżej i najgorzej ocenianych cech wskazuje na duże zróżni-
cowanie oceny tego postulatu w przekroju poszczególnych dzielnic. Najgorzej punktualność komuni-
kacji miejskiej oceniają mieszkańcy: 

• Chyloni – 51,3%; 
• Cisowy – 42,3%; 
• Dąbrowy – 31,6%; 
• Witomina – 24,5%; 
• Leszczynek – 24,5%. 
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 Postulat niskiego kosztu jest najgorzej spełniany zdaniem mieszkańców: 

• Wzgórza św. Maksymiliana – 41%; 
• Pustek Cisowskich i Demptowa – 38%; 
• Cisowy – 21%; 
• Redłowa – 21%. 

 

Ogólna ocena gdyńskiej komunikacji miejskiej w skali ocen od 2 (najniższa) do 5 (najwyższa) wynosi 
4,23. 

Najwyżej komunikację miejską oceniają mieszkańcy najstarsi w wieku pow. 70 lat – 4,36, najniżej 
najmłodsi (16-20 lat) – 4,18. W przekroju statusu społeczno-zawodowego najwyżej gdyńską komuni-
kację miejską oceniają emeryci i renciści – 4,38, najniżej pracujący i jednocześnie uczący się (studiują-
cy) – 4,16. W przekroju deklarowanego sposobu podróży miejskich najwyżej oceniają gdyńską komu-
nikację miejską mieszkańcy podróżujący przeważnie komunikacją zbiorową – 4,30, najgorzej podróżu-
jący zawsze samochodem – 4,16 i przeważnie rowerem – 4,00. 

W przekroju dzielnic najwyżej gdyńską komunikację miejską oceniają mieszkańcy: Leszczynek – 4,51, 
Wielkiego Kacka – 4,37 i Grabówka – 4,36, najniżej: Babich Dołów – 3,92, Pustek Cisowskich i Demp-
towa – 4,00 i Wzgórza św. Maksymiliana – 4,07. 

W tej samej skali ocen kontrolerzy biletów uzyskali ocenę 4,00.  
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