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Projekt aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego 

dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach objętych porozumieniami 

komunalnymi na lata 2016-2025. – przedmiot konsultacji społecznych 

 

Określenie linii komunikacyjnych, na których eksploatowane będą  
pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.), określana dalej jako ustawa o elektromobilności, 
w art. 36 stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego, której liczba mieszkańców 
przekracza 50 000, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej,  
w rozumieniu ustawy o PTZ podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie 
użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki wynosi co najmniej 30%. Przepis ten, 
na mocy art. 86 pkt. 4, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r. 

Z kolei art. 68 ust. 4 nakłada na przekraczającą ten sam próg demograficzny jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia w różnych latach określonych udziałów  
autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów użytkowanych w komunikacji miejskiej. 

Udziały te wynoszą odpowiednio: 
 od dnia 1 stycznia 2021 r. – 5%; 
 od dnia 1 stycznia 2023 r. – 10%; 
 od dnia 1 stycznia 2025 r. – 20%. 

Z art. 68 wynika, że wymogi powyższe dotyczą całej floty obsługującej przewozy  
w komunikacji miejskiej (więcej niż jednego operatora i nie tylko obszaru danej gminy). 

Ustawa o elektromobilności transponuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie  
rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE z dn. 28 października 2014 r.  
poz. L 307/1). 

Gdynia znacznie przekracza określony w ustawie próg 50 000 mieszkańców. Próg ten 
dotyczy obszaru danej gminy, a nie całego obszaru obsługiwanego komunikacją miejską. Jeśli 
jednak liczba mieszkańców miasta-organizatora przewozów przekracza 50 tys., to obowiązek 
zapewnienia określonego udziału autobusów zeroemisyjnych dotyczyć będzie zamówień usług 
przewozowych w skali całego obsługiwanego obszaru, a nie tylko na potrzeby obsługi gminy, 
która przekroczyła próg. 

Pomimo spełniania kryterium demograficznego, jednostka samorządu terytorialnego 
może uniknąć obowiązku uzyskania określonego udziału taboru zeroemisyjnego we flocie  
pojazdów lub zlecania świadczenia przewozów w komunikacji miejskiej podmiotowi  



Strona 2 z 5 

 

zapewniającemu ten udział we flocie wykonującej przewozy – w sytuacji, gdy sporządzona 
przez nią analiza kosztów i korzyści wykaże brak korzyści użytkowania autobusów  
zeroemisyjnych (art. 37 ust. 5 ustawy o elektromobilności). 

Obowiązek sporządzania co 36 miesięcy takiej analizy, wynika z zapisów art. 37. 
ust. 1 ustawy o elektromobilności i dotyczy tych jednostek samorządu terytorialnego, które 
zobowiązane są do zapewnienia określonego udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie  
wykorzystywanej w komunikacji miejskiej. 

Gmina Miasta Gdyni opracowała przedmiotową analizę kosztów i korzyści w grudniu 
2018 r., zapewniając udział społeczeństwa na zasadach określonych w dziale III ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). 

Gmina Miasto Gdyni w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 realizuje projekty  
inwestycyjne ze wsparciem finansowym środkami pomocowymi Unii Europejskiej. Dwa  
projekty związane są z odnową taboru gdyńskiej komunikacji miejskiej: 
 „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego 

taboru” – w ramach z POIiŚ, Działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach”; 

 „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup 
bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym” – w ramach programu priorytetowego 
NFOŚiGW 3.2.2 „System Zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2. 
GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”. 

Pierwszy z projektów obejmuje zakup 85 pojazdów komunikacji miejskiej, w tym  
30 trolejbusów – 16 przegubowych i 14 standardowych oraz 55 autobusów zasilanych olejem  
napędowym – 32 przegubowych i 23 standardowe oraz 21 dodatkowych baterii w celu  
doposażenia trolejbusów obecnie eksploatowanych. Wszystkie trolejbusy wyposażone będą  
w baterie trakcyjne umożliwiające jazdę autonomiczną. 

W ramach drugiego z projektów zaplanowano zakup 6 pojazdów elektrycznych  
przeznaczonych do obsługi obecnej linii autobusowej 170, ładowanych z istniejącej sieci  
trolejbusowej (system „In Motion Charging”) i wyposażonych w system rekuperacji energii. 
Nabyte pojazdy przekazane zostaną aportem dla PKT i zastąpią wyeksploatowane autobusy  
z silnikami na olej napędowy, użytkowane przez PKA (obecnego operatora linii 170). 

Miasto planuje także pozyskanie dofinansowania dla realizacji projektu „Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego w miastach”, w ramach POIiOŚ, Działanie 6.1. W ramach 
tego projektu zamierzana jest wymiana taboru obsługującego linie autobusowe: 128, 133, 
150, 190, 282, N40 i N94. Zakładany jest zakup 25 autobusów elektrycznych:  



Strona 3 z 5 

 

18 standardowych (16 w ruchu) oraz 7 przegubowych (6 w ruchu) z planowanym ich 
wprowadzeniem do eksploatacji w 2021 r. 

Analizę kosztów i korzyści wykonano zgodnie z wymogami ustawy o elektromobilności, 
korzystając z wytycznych i przewodników do sporządzania takich analiz, opracowanych dla 
potrzeb projektów z dofinansowaniem unijnym.  

Zidentyfikowano w niej dwa możliwe do zastosowania scenariusze wymiany taboru:  
 wariant 1 – konwencjonalny – w którym założono realizację polityki wykorzystywania  

w komunikacji miejskiej trolejbusów w obecnym zakresie, z uwzględnieniem już  
realizowanych projektów inwestycyjnych, a poza tym wykorzystywania taboru zasilanego 
olejem napędowym i CNG; 

 wariant 2 – elektryczny – w którym założono sukcesywne wprowadzanie taboru  
z bateryjnym zasilaniem elektrycznym i – w niewielkim zakresie także – zasilanego  
ogniwami paliwowymi, w celu spełnienia wymogów określonych ustawą  
o elektromobilności, także z uwzględnieniem już realizowanych projektów inwestycyjnych. 

Warianty te porównano ze scenariuszem kontynuacji wymiany taboru na autobusy  
używane z silnikami na olej napędowy, jako scenariuszem bazowym. 

W obydwu wariantach założono pełną realizację projektów inwestycyjnych „Rozwój 
zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru” oraz 
„Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup  
bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym”. W wariancie 2 – elektrycznym – założono 
ponadto realizację wszystkich obecnie przygotowywanych projektów i zamierzeń  
inwestycyjnych dotyczących zakupu autobusów elektrycznych. 

ZKM i PKA przeprowadziły analizę wielokryterialną możliwości i barier elektryfikacji  
poszczególnych linii autobusowych, której rezultatem jest – niezależny od planów rozwoju  
komunikacji trolejbusowej i modernizacji jej taboru – scenariusz wprowadzania pojazdów  
zeroemisyjnych do obsługi linii gdyńskiej komunikacji miejskiej. 

W przypadku Gdyni wybór linii autobusowych okazał się bardzo trudny, ponieważ 
drogowe pojazdy elektryczne – trolejbusy – są w niej już eksploatowane w komunikacji 
miejskiej i obsługują obszary o relatywnie największej gęstości zaludnienia w przekroju całej 
trasy. Aby nie ograniczać możliwości dalszego rozwoju komunikacji trolejbusowej, przyjęto 
założenie, że trasy elektryfikowanych linii nie będą w znaczącej części prowadzić odcinkami 
z istniejącą już trolejbusową siecią trakcyjną. Kolejne ograniczenie stanowiły bariery lokalizacji 
ładowarek pantografowych, których – ze względu na potrzebę szybkiego opracowania 
dokumentacji aplikacyjnej, przynajmniej dla pierwszego etapu elektryfikacji połączeń – nie 
można było zaplanować w rejonach planowanych do rewitalizacji lub przebudowy układu 
drogowego albo też z powodu braku wystarczającej rezerwy terenu na posadowienie stacji 
ładowania i stanowiska postoju ładowanego autobusu. 
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W rezultacie analizy, w pierwszym etapie do elektryfikacji wybrano linie autobusowe: 
128, 133, 150, 190, 282, N40 i N94, przeznaczone w obecnych rozkładach jazdy do obsługi 
(w ruchu) 16 autobusami standardowymi i 6 przegubowymi. Autobusy korzystać będą 
z ładowarek zajezdniowych (wolne ładowanie nocne) oraz doładowywane będą w stacjach 
ładowania pantografowego, które przewidziano w lokalizacjach: Dom Marynarza,  
Dworzec Morski – Muzeum Emigracji, Oksywie Godebskiego, Witomino Leśniczówka i przy 
ul. Wójta Radtkego – w rejonie pl. Kaszubskiego.  

W następnym etapie, którego realizację zaplanowano wstępnie na 2024 r., przewidziano 
elektryfikację kolejnych linii: 103 na nowej trasie (powstałej z połączenia obecnych linii 103, 
160 i 182), 119, 147 – na nowej trasie wydłużonej do węzła integracyjnego Karwiny PKM 
(elektryfikacja częściowa), a także linii midibusowych: 102, 145, 153, 204 i 252  
(wraz z niedzielną linią 203). W celu realizacji tego przedsięwzięcia, założono zakup  
36 kolejnych autobusów elektrycznych – 12 standardowych, 11 przegubowych i 13 midibusów.  

Na powyższych liniach przewidywane jest wykorzystanie pojazdów elektrycznych. 
W przypadku Gdyni nie wyznacza się terminu rozpoczęcia eksploatacji taboru zeroemisyjnego, 
ponieważ trolejbusy, spełniające kryteria takich pojazdów, eksploatowane są w tym mieście 
już od kilkudziesięciu lat.  

W przeprowadzonej analizie społeczno-ekonomicznej uwzględniono oszczędności 
w kosztach eksploatacyjnych oraz efekty zewnętrzne związane z emisją gazów cieplarnianych 
i innych zanieczyszczeń atmosfery oraz zmniejszenia hałasu. 

Obliczone w analizie wskaźniki finansowe FNPV/c oraz FRR/c, okazały się ujemne dla 
obydwu wariantów. Ujemne wartości osiągnęły także wskaźniki ENPV. W porównaniu do  
scenariusza bazowego najkorzystniej wypadł wariant 1 – konwencjonalny. Przy przyjętych  
założeniach, analiza wykazała brak korzyści ze stosowania taboru zeroemisyjnego, a zatem 
i brak obowiązku jego stosowania. Dopiero spadek cen autobusów elektrycznych o 45%, co 
jest mało realne – powoduje, że wartość ENPV jest korzystniejsza dla  
wariantu 2 – elektrycznego, w porównaniu do wariantu 1 – konwencjonalnego. 

Głównym powodem negatywnych wyników analizy są wysokie ceny autobusów 
zeroemisyjnych oraz niekorzystne wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych przy produkcji 
energii elektrycznej w Polsce. 

W analizie nie uwzględniano innych dodatnich efektów związanych z zastosowaniem  
taboru zeroemisyjnego, mogących istotnie wpłynąć na jej wynik, takich jak: 
 wzrost zainteresowania mieszkańców korzystaniem z ekologicznej komunikacji miejskiej; 
 wpływ zastosowania taboru zeroemisyjnego na ocenę postrzegania miasta; 
 skumulowane efekty poprawy warunków życia w centrum Gdyni i w osiedlach  

o najintensywniejszej, wielorodzinnej zabudowie – wynikające ze zmniejszenia niskiej  
emisji zanieczyszczeń; 



Strona 5 z 5 

 

 wpływ zastosowania taboru ekologicznego na zmianę zachowań transportowych  
mieszkańców. 

Korzyści z zakupu autobusów elektrycznych dla jednostki samorządu terytorialnego 
znacznie wzrosną przy zmniejszeniu wkładu własnego w nabywanym taborze – jako efektu 
wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (np. otrzymania bezzwrotnej  
dotacji). 

Gmina Miasta Gdyni wykorzystuje pojazdy napędzane gazem ziemnym w przewozach 
w komunikacji miejskiej – autobusy z napędem eksploatowane są przez Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Stacja tankowania gazu ziemnego CNG lokalizowana jest na  
terenie zajezdni operatora – przy ul. Chwaszczyńskiej 169 w Gdyni.  

Nie planuje się budowy stacji tankowania CNG w innych lokalizacjach. 
Wg stanu na 31 grudnia 2018 r., tabor autobusowy zasilany CNG wykorzystywany jest 

na następujących liniach: K, R, S, W, X, 103, 104, 105, 109, 114, 119, 121, 125, 128, 133, 
134, 140, 141, 147, 150, 152, 159, 160, 172, 180, 181, 190, 192, 196, 244, 252, 288, N10, 
N20 i N30. 

Umowy z operatorami komunalnymi są skonstruowane w taki sposób, że zakładają  
obsługę sieci połączeń, a nie konkretnych, wskazanych w umowach linii. Wyłącznie w gestii 
organizatora są bieżące przydziały linii obsługiwanych przez poszczególnych operatorów, a ich 
zmiana następuje w trybie zmiany jednego z załączników do umowy przewozowej, który  
stanowią rozkłady jazdy obsługiwanych linii. W Gdyni od wielu lat praktykowana jest obsługa 
jednej linii przez więcej niż jednego operatora (nawet kilku). 

W związku z projektem zakupu autobusów elektrycznych dla miasta Gdyni zakłada się, 
że w pierwszym etapie autobusy elektryczne zastąpią spalinowe na liniach: 128, 133, 150, 190, 
282, N40 i N94. W aktualnie obowiązujących rozkładach jazdy linia 133 w całości, a linie: 128, 
150 i 190 w zdecydowanej większości kursów, obsługuje PKM. W związku z faktem, 
że autobusami elektrycznymi operować będzie PKA, to ten operator przejmie od PKM obsługę 
linii: 128, 133, 150 i 190. ZKM w Gdyni ma natomiast w planie przekazanie PKM obsługę 
niektórych innych linii autobusowych – tym samym na kolejnych liniach, nieobsługiwanych 
przez PKM, będzie możliwa eksploatacja autobusów zasilanych CNG. Do połączeń takich należą 
linie 173 i 197. 


