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Wstęp 

Dzisiejsze miasta zajmują wielkie powierzchnie, a ich funkcjonowanie  

jest niemożliwe bez sprawnego systemu logistycznego. Jednym z jego elementów  

jest transport publiczny. Realizuje on potrzeby przewozowe mieszkańców miast i osób  

do niego przybywających. By robić to efektywnie musi być on dobrze zarządzany  

i oferować siatkę połączeń dostosowaną do oczekiwań ludności na obsługiwanym 

obszarze. 

Jednak w ostatnich latach społeczeństwa miast postulują nie tylko o efektywny,  

ale też o ekologiczny transport miejski. Zauważalnym trendem jest chęć 

zminimalizowania szkodliwej działalności człowieka na środowisko naturalne  

m.in. poprzez redukcję emisji spalin i hałasu. Realizacja tych postulatów przyczynia się 

również do poprawy jakości życia. W dziedzinie transportu co raz częściej sięga się  

po alternatywne źródła napędu pojazdów. Są nimi m.in. wodór, gazy LPG lub CNG,  

a także energia elektryczna. Jednak zawsze przy tego typu inwestycjach pojawiają się 

dyskusje na tematach ich realnego wpływu na jakość powietrza na obszarze  

ich użytkowania. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie aspektów ekologicznego transportu 

publicznego oraz zbadanie wpływu eksploatacji autobusów zasilanych energią 

elektryczną w systemie logistycznym miasta Zielona Góra na jakość powietrza  

w mieście i zmniejszenie emisji spalin. 

W rozdziale pierwszym omówiono wpływ transportu publicznego na system 

logistyczny miasta oraz prawne formy jego organizowania i finansowania.  

W następnej części przedstawiono rodzaje i systematykę środków transportu 

używanych w komunikacji zbiorowej. Poruszono w niej również kwestię konieczności 

integracji różnych form transportu zbiorowego. W rozdziale trzecim przybliżono 

uwarunkowania logistyczne funkcjonowania transportu publicznego  

w mieście Zielona Góra, a także działania mające na celu zmniejszenie  

jego oddziaływania na środowisko. 

W rozdziale czwartym zbadano wpływ eksploatacji autobusów zasilanych energią 

elektryczną na jakość powietrza poprzez wyliczenie emisji węglowodorów,  

tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych przez wszystkie użytkowane  
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w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze autobusy w latach 2017-2019. 

Do każdego z pojazdów przypisano na podstawie roku produkcji normę emisji spalin,  

a wielkość emisji wyliczono na podstawie przejechanych kilometrów  

w badanych latach. Następnie wartości te porównano rok do roku oraz skonfrontowano 

z całkowitą emisją zanieczyszczeń w mieście pochodzącą z transportu drogowego.  
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Rozdział 1. Transport publiczny w Polsce 

1.1 Pojęcie i istota transportu publicznego 

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny, regularny przewóz osób 

wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonych liniach 

komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej [Ustawa z 16 grudnia 2010]. Jego istotą jest 

zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców jednostek terytorialnych, na których 

jest organizowany. Odbywa się on z wykorzystaniem różnych środków transportu m.in. 

autobusów, tramwajów, pociągów, które zostały szczegółowo opisane w dalszej części 

pracy. 

1.2 Znaczenie transportu publicznego dla funkcjonowania logistyki miasta 

Mieszkańcy zarówno wsi, miasteczek, miast czy wielkich metropolii odczuwają 

potrzebę przemieszczania się. O ile powody do wyruszenia z domu często będą między 

nimi bardzo zbieżne (praca, nauka, zakupy, wizyta u lekarza, wydarzenia kulturalne)  

to odległości jakie zmuszeni są pokonać, z dużą dozą prawdopodobieństwa,  

już takie nie będą. Mieszkaniec wsi do zaspokojenia większości swoich potrzeb musi 

wybrać się w drogę poza swoją miejscowość. Mieszkaniec średniej wielkości miasta  

nie musi już tego robić, zaś osoba, która zamieszkała w wielkiej metropolii rzadko 

wyrusza na jej drugi kraniec. Niezależenie od tego, gdyby dziś każdy z nich do celu 

swojej podróży wyruszył samochodem, na drogach szybko pojawiłoby się zjawisko 

kongestii (opisane w dalszej części pracy) czyniąc jakiekolwiek przemieszczanie się 

uciążliwym. 

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku w Polsce żyje 38,41 miliona osób,  

z czego 23,06 miliona zamieszkuje miasta [GUS 2019]. Oznacza to, że ponad 60% 

populacji kraju mieszka w miastach i to głównie w nich koncentrują się punkty 

docelowe przemieszczających się Polaków, często również tych mieszkających  

poza nimi. 

Powyższe oczekiwania sprawiają, że transport publiczny w mieście musi być łatwo 

dostępny i wydajny. Jednakże podobnie jak inne sposoby przemieszczania się ma on 

swoje ograniczenia i nie może obsługiwać wszystkich mieszkańców miasta.  

Jest zmuszony do funkcjonowania równolegle z innymi formami przemieszczania się: 

podróżami za pomocą samochodów osobowych, rowerami (miejskimi i prywatnymi)  

czy też podróżami pieszymi. Jego pozycja w logistyce miasta zależy od jego włodarzy, 
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a dokładniej od środków jakie na niego przeznaczają. Z niedofinansowanego,  

a co za tym idzie często nieefektywnego, transportu miejskiego korzystają tylko osoby, 

które nie mają innego wyjścia. Z kolei im jest on bardziej efektywny tym więcej osób  

z niego korzysta i tym mniej pojazdów znajduje się na drogach. Zachodzi mniejszy 

efekt kongestii i mniej spalin jest emitowanych do środowiska naturalnego.  

1.3 Przestrzeń miasta i potrzeby komunikacyjne mieszkańców 

Miasto stanowi przestrzeń spotkań, więc musi być tak kształtowane, aby tworzyło 

możliwości nawiązywania relacji różnorodnych w formie i treści [Szołtysek 2016].  

W innych ujęciach stanowi również jednostkę administracyjną lub może być 

pojmowane przez istnienie zwartej zabudowy.  

Nieodzownym aspektem życia w mieście jest przemieszczanie się.  

Każdy mieszkaniec dąży do tego by podróże spełniały jego wymagania w największy 

możliwy sposób. Jednak sprawne przemieszczanie się nie jest możliwe bez 

dostosowanej do tego infrastruktury. Nie zawsze spełnia ona wymagania, które stawia 

przed nią społeczeństwo XXI wieku. Sposoby na eliminowanie tych barier zostały 

opisane w rozdziale 1.5. 

Według badań przeprowadzonych na przełomie 2013 i 2014 roku w Zielonej Górze 

ponad 40% respondentów połowę swoich podróży lub więcej odbywa korzystając  

z transportu publicznego [PTC Consulting, 2014]. Średni czas przejazdu transportem 

zbiorowym w Zielonej Górze w 2016 roku wynosił blisko 9 minut  

i odbywał się na odległości bez mała trzech kilometrów, zaś w przypadku samochodu 

osobowego dystans ten wynosił prawie 9 kilometrów, a pokonywany był w średnio 

jedenaście i pół minuty [PTC Consulting, 2017]. Z powyższego wynika, iż podróż 

samochodem jest ponad dwukrotnie szybsza od przemieszczania się transportem 

publicznym. Oczywiście ten drugi nigdy nie będzie pod tym względem mógł 

konkurować z samochodami osobowymi, choćby z uwagi na cechy konstrukcyjne 

środków transportu w nim najczęściej stosowanych i konieczność takiego wytyczania 

tras by być jak najbardziej dostępnym dla jak największej liczby osób. Daje to jednak 

częściową odpowiedź dlaczego większość osób, realizując swoje potrzeby 

komunikacyjne, częściej wsiada do samochodu osobowego niż wybiera się  

na przystanek by skorzystać z transportu publicznego. Potencjalne możliwości  

na odwrócenie wspomnianych wyżej proporcji przedstawiono w rozdziale 1.5. 
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1.4 Organizacja i finansowanie miejskiego transportu zbiorowego 

Sposób organizacji miejskiego transportu zbiorowego jest kluczowy dla formy jego 

finansowania, skali ponoszonych kosztów, jego efektywności oraz sprawowania nad 

nim kontroli. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [Ustawa z 16 grudnia 2010]  

nakłada na jego organizatora szereg zobowiązań. 

Zgodnie z art. 5. tejże transport zbiorowy może odbywać się na podstawie: 

1. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

2. potwierdzenia zgłoszenia przewozu, 

3. decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. 

Jego organizatorem może być m.in.: gmina, związek międzygminny, powiat, 

związek powiatów, związek powiatowo-gminny lub związek metropolitalny.  

Zgodnie z art. 8 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zadaniem organizatora 

jest planowanie rozwoju transportu, a także organizowanie i zarządzanie publicznym 

transportem zbiorowym. Organizatorzy zobowiązani są do opracowywania planu 

zrównoważonego rozwoju transportu publicznego jeśli na ich terenie mieszka więcej 

osób niż zostało to określone w art. 9. 

W art. 12. wskazano obowiązkowe elementy planu zrównoważonego rozwoju 

transportu publicznego. Należy w nim określić: 

1. sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów  

o charakterze użyteczności publicznej, 

2. ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, 

3. przewidywane finansowanie usług przewozowych, 

4. preferencje dotyczące wyboru środków transportu, 

5. zasady organizacji rynku przewozów, 

6. pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze 

użyteczności publicznej, 

7. przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera, 

8. linie komunikacyjne, na których przewidywane jest wykorzystanie pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym oraz planowany 

termin rozpoczęcia ich użytkowania. 
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Jeśli plan zakłada wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych lub napędzanych gazem 

ziemnym należy w nim uwzględnić położenie infrastruktury niezbędnej  

do ich tankowania lub ładowania. 

Zgodnie z art. 15. organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega  

w szczególności na: 

1. badaniu i analizie potrzeb przewozowych z uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych i tych o ograniczonej zdolności ruchowej, 

2. podejmowaniu działań zmierzających do realizacji istniejącego planu 

transportowego albo jego aktualizacji, 

3. zapewnianiu odpowiednich warunków jego funkcjonowania, 

4. określaniu sposobu oznakowania środków transportu publicznego, 

5. ustalaniu stawek za korzystanie z przystanków i dworców, 

6. przygotowywaniu, przeprowadzaniu i zawieraniu umów o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

7. ustalaniu wysokości opłat za przewóz. 

Natomiast zgodnie z art. 19 ustawy organizator może wybrać operatora publicznego 

transportu zbiorowego w trzech trybach: zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 21 października 2016 r. –  

o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi lub zgodnie z art. 22.  

Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym mówiącym o bezpośrednim zawarciu 

umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. 

Artykuł 22. pozwala na bezpośrednie zawarcie ww. umowy, gdy spełniony jest jeden 

z trzech warunków: 

1. średnia roczna wartość przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 mln euro 

lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

będzie odbywało się w wymiarze mniejszym niż 300 tys. kilometrów 

rocznie, 

2. świadczenie usług ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny  

w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007
1
, 

                                                 
1
 Podmiot wewnętrzny oznacza odrębną prawnie jednostkę podlegającą kontroli właściwego organu 

lokalnego, a w przypadku grupy organów przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego, 

analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami. 
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3. świadczenie usług ma być wykonywane w transporcie kolejowym  

(z dodatkowymi warunkami zawartymi w tym artykule), 

4. wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług lub istnieje bezpośrednie ryzyko 

ich wystąpienia zarówno z przyczyn zależnych i niezależnych  

od operatora jeśli nie można zachować terminów określonych dla innych 

trybów zawarcia umowy o świadczenie usług publicznego transportu 

zbiorowego. 

W praktyce gminy sięgają po wyłonienie przewoźnika w drodze przetargu  

lub powierzają wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego własnemu 

podmiotowi wewnętrznemu. Ewentualnie stosuje się połączenie tych dwóch rozwiązań. 

Wtedy część sieci obsługuje podmiot wewnętrzny, a pozostałą przewoźnik wybrany  

w drodze przetargu. 

Niezwykle istotna jest też kwestia rozdzielenia funkcji organizatora od operatora 

systemu transportu publicznego. Organy uprawnione do jego organizacji często 

przekazują wszystko co z nim związane swojemu podmiotowi wewnętrznemu.  

Niesie to za sobą spore ryzyko, gdyż przewoźnik wybrany w ten sposób nie odczuwa 

żadnej konkurencji. Często też nikt nie kontroluje jakości świadczonych usług.  

W sieci komunikacyjnej nie pojawiają się wielkie zmiany i najczęściej jest ona 

planowana pod kątem łatwości realizacji [Grzelec 2008]. Najczęściej w takiej formie 

działają zakłady budżetowe, które mają dość ograniczone możliwości pozyskiwania 

środków na swoją działalność. Dotacja jaką otrzymują może wynieść maksymalnie 50% 

ich kosztów, a na resztę muszą zarobić same. Takie ograniczenie może również 

stwarzać problemy, gdy w czasie roku budżetowego wystąpią zdarzenia, których 

efektem jest załamanie się popytu lub które wymuszą na podmiocie szybkie 

wydatkowanie kwot nie ujętych wcześniej w budżecie. 

Możliwe jest również powierzenie podmiotowi wewnętrznemu świadczenia usług 

publicznego transportu zbiorowego i oddzielenie go od roli jego organizatora.  

Na takiej samej zasadzie można działać, gdy operatora wyłania się w procedurze 

przetargowej. Podmioty działające w takich warunkach muszą liczyć się z niezależnymi 

kontrolami jakości ich usług, a także z ewentualnym obniżeniem wynagrodzenia  

w przypadku wykazania uchybień. Oprócz kontroli nadrzędną rolą organizatora jest 

czuwanie nad odpowiednią podażą usług przewozowych. W tym modelu przewoźnik 
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dostosowuje się do rozkładów ułożonych przez organizatora i nie ma wpływu na ofertę 

przewozową. W większych ośrodkach miejskich całą sieć obsługuje kilku 

przewoźników. Podyktowane jest to dwoma czynnikami. Pierwszy to stopniowe 

organizowanie przetargów na obsługę części sieci ze względu na wycofywanie 

starszego taboru. Drugi to konieczność zapewnienia swobody konkurencji.  

Niewiele przedsiębiorstw jest w stanie stanąć do przetargu, którego przedmiotem  

jest obsługa sieci transportowej liczbą pojazdów wynoszącą sto lub więcej.  

Stwarza to zagrożenie oprotestowania takiego zamówienia, w wyniku czego może ono 

zostać podzielone na mniejsze części oraz paradoksalnie może zwiększyć sumaryczny 

koszt takiego zamówienia, gdyż mniej zdolnych przedsiębiorstw do jego obsługi 

oznacza mniejszą konkurencję, a co za tym idzie może to wygenerować większą kwotę 

za wozokilometr. 

Finalnie, w każdym z tych modeli, jednostką w świadczeniu usług publicznego 

transportu zbiorowego jest wozokilometr. W modelu, w którym wybrany został 

podmiot wewnętrzny wykonuje on po prostu tyle wozokilometrów na ile otrzyma 

środków od władz samorządowych. W sytuacji gdy przewoźnik wybierany jest  

w drodze zamówienia publicznego wykonuje on tyle wozokilometrów ile było jego 

przedmiotem
2
.  

1.5 Wpływ transportu publicznego na ograniczenie zjawiska kongestii  

w miastach 

Kongestią wg Słownika Języka Polskiego dawniej nazywano „nadmierny, 

gwałtowny przypływ krwi do mózgu lub innego organu”. Obecnie w ujęciu ogólnym 

możemy mówić o kongestii w sytuacji, gdy z jednego dobra korzysta więcej osób  

niż liczba do tego przeznaczona, co negatywnie odbija się na wszystkich korzystających 

z tego dobra. Taka sytuacja zachodzi w systemach transportowych, gdy z dróg korzysta 

większa liczba pojazdów niż zakładano w jej projekcie. Dochodzi wtedy do takiego 

natężenia ruchu drogowego, który powoduje spadek prędkości poruszania się po nich 

lub następuje całkowite zatrzymanie ruchu. Zjawisko to pojawia się najczęściej  

w godzinach szczytu. Do jego powstawania przyczyniają się: 

- mała przepustowość układu dróg i skrzyżowań, 

                                                 
2
 Zamawiający często stosują możliwość zmniejszenia zamówienia o 10% wozokilometrów i/lub 

zwiększenia go o 20%. 
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- wadliwie ustawione fazy sygnalizacji świetlnej, 

- ponadnaturalne i szybkie „rozlewanie” się miast, 

- niedoinwestowany układ drogowy, 

- wyłączenia i zwężenia dróg spowodowane remontami i zdarzeniami na drodze. 

Kongestia prowadzi do szeregu negatywnych zjawisk, do których należą m.in.: 

- wydłużenie czasu podróży, 

- zwiększenie zużycia paliwa, 

- zwiększenie emisji spalin, 

- pogorszenie stanu psychofizycznego uczestników ruchu, 

- zablokowanie części systemu transportowego miasta, 

- zwiększenie poziomu hałasu. 

Bardziej szczegółowy wpływ kongestii na wszystkich uczestników ruchu został 

zawarty na rysunku pierwszym. 
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Rys. 1. Zakres negatywnych wpływów kongestii 

Źródło: [Koźlak 2015, s. 157] 

Zjawisko kongestii można minimalizować na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, 

finansowej i technicznej [Hanusik, Woźnica 2018], również poprzez publiczny transport 

zbiorowy. Poprzez warstwę organizacyjną należy zwiększać szeroko pojętą 

atrakcyjność transportu zbiorowego. Aby działania te były efektywne nieodzowne jest 
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przeprowadzenie badań wśród mieszkańców, które pozwolą określić  

co w ich opinii jest najważniejsze. Na płaszczyźnie finansowej skutecznym narzędziem 

może okazać się podniesienie cen w strefach parkowania, co powinno skłonić większą 

liczbę osób do przesiadki z własnego samochodu do transportu zbiorowego.  

W sferze technicznej pożądanym działaniem jest wyznaczanie wydzielonych pasów  

dla autobusów, które pozwalają skrócić czas przejazdu między przystankami nawet 

czterokrotnie, co zostało przedstawione na rysunku drugim. 

 

Rys. 2. Średni czas przejazdu między dwoma przystankami na odcinku  

z jednym skrzyżowaniem 

Źródło: [Bauer 2012, s.35]  

Należy jednak pamiętać by wydzielać je tam gdzie są ku temu podstawy tj. po pasie 

ruchu przejeżdża minimum 10 autobusów na godzinę (zalecane 20), a potok pasażerów 

w transporcie publicznym jest równy lub większy od potoku w komunikacji 

indywidualnej [Bauer, 2009]. Zmiany te należy wprowadzać relatywnie wcześnie,  

by nie doprowadzić do powstania błędnego koła transportu, które obniża atrakcyjność 

publicznego transportu zbiorowego. Koncepcja błędnego koła transportu została 

przedstawiona na rysunku trzecim. 
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Rys. 3. Błędne koło transportu 

Źródło: [Kołodziejski 2008, s. 27] 

Zgodnie z koncepcją błędnego koła transportu wraz ze wzrostem ilości samochodów 

na drogach (a przez to kongestii) spada prędkość podróżowania wszystkich 

użytkowników dróg. To czyni transport zbiorowy mniej atrakcyjnym, przez co jeszcze 

więcej osób przesiada się do swoich samochodów potęgując ten efekt. W związku z tym 

wpływy z biletów maleją, brakuje środków na inwestycje w komunikację miejską,  

co powoduje dalsze pogorszenie jej atrakcyjności. 

1.6. Aspekt ekologiczny transportu publicznego 

Pojazdy transportu publicznego pokonują dziennie nawet do 300 kilometrów.  

W zależności od wielkości miasta i nakładów przeznaczanych na transport publiczny 
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rocznie przekłada się to na ilość od jednego do kilkudziesięciu milionów 

wozokilometrów rocznie. Zdecydowana większość tej pracy przewozowej realizowana 

jest przez tabor napędzany silnikami Diesla. 

Spaliny powstające w pojazdach samochodowych odpowiadają za 40% skażenia 

atmosfery. Składają się one głównie z tlenku węgla, tlenków siarki i azotu, 

węglowodorów oraz pyłów. Odpowiadają one za efekt cieplarniany, są kancero-  

i teratogenne. Wpływają szkodliwie na układ oddechowy człowieka, powodując nawet 

do 70% nowych zachorowań na raka płuc. Szczególnie narażone, z uwagi na niższy 

wzrost, na taką ekspozycję są dzieci [Szczecińska 2015]. 

Problem ten został zauważony przez Unię Europejską i jej organy decyzyjne czego 

efektem było wprowadzenie na podstawie dyrektywy 91/441/EWG europejskiego 

standardu emisji spalin już w 1993 roku (w skrócie norma EURO I). W kolejnych latach 

normy te sukcesywnie zaostrzano wprowadzając kolejno EURO II  

(1996, dyrektywa 94/12/WE i 96/69/WE), EURO III (2001, 98/69/WE), EURO IV 

(2006, 96/69/WE i 2002/80/WE), EURO V (2009, rozporządzenie nr 715/2007)  

oraz EURO VI (2014, rozporządzenie nr 459/2012). Normy te określają maksymalną 

emisję gazów i cząstek stałych w g/km (dla pojazdów osobowych)  

i g/kWh dla samochodów ciężarowych i autobusów. Wartości dla pojazdów 

ciężarowych i autobusów zostały przedstawione w tabeli pierwszej. 
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Tabela 1. Europejskie normy emisji spalin 

Norma 
Data pierwszej 

rejestracji (od) 

Tryb 

jazdy/testu 

CO2 

[g/kWh] 

HC  

[g/kWh] 

NOx 

[g/kWh] 

PM 

[g/kWh] 

EURO I 01.10.1993 
ESC R-49 

4,5 1,1 8 0,612 

EURO II 01.10.1996 4 1,1 7 0,25 

EURO III 01.10.2001 
ESC&ELR/

ETC 

2,1/5,45 0,66/2,38 5/5 0,1/0,16 

EURO IV 01.10.2006 1,5/4 0,46/1,65 3,5/3,5 0,02/0,03 

EURO V 01.10.2009 1,5/4 0,46/1,65 2/2 0,02/0,03 

EURO VI 01.01.2014 
WHSC/WH

TC 
1,5/4 0,13/0,16 0,4/0,4 0,01/0,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektyw Parlamentu i Rady Europejskiej oraz rozporządzeń 

Parlamentu Europejskiego. 

Wymienione powyżej składniki spalin w różnej wielkości składają się na ogólne 

zanieczyszczenia powietrza. Udział dwutlenku węgla (CO2) emitowanego z transportu 

drogowego wynosi 21,6% ogólnej emisji [Parlament Europejski, 2019], emisja 

węglowodorów (HC) to 40% ogólnej emisji [Holder 2008]. Transport drogowy 

odpowiada za 6% całkowitej zawartości pyłów zawieszonych (PM) w powietrzu  

i aż za 60% emisji tlenków azotu (NOx) [GIOŚ 2020]. 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

nakłada na świadczące usługi komunikacji miejskiej jednostki samorządu terytorialnego 

konieczność stopniowej wymiany części autobusów na zeroemisyjne.  

Pojęcie autobusu zeroemisyjnego zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 17 lipca  

2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 

dodatkowo zaliczają się do nich trolejbusy. W myśl art. 68 Ustawy o elektromobilności 

udział pojazdów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów musi wynosić  

co najmniej: 

 5% od 1 stycznia 2021 roku, 

 10% od 1 stycznia 2023 roku, 

 20% od 1 stycznia 2025 roku 

oraz zgodnie z art. 36 tejże 30% od 1 stycznia 2028 roku. Art. 37 ustawy nakłada  

na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wykonywania co 36 miesięcy analizy 

kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem ww. pojazdów.  

Ma ona obejmować w szczególności: analizę finansowo-ekonomiczną, szacunek 
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kosztów środowiskowych związanych z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia 

ludzi i środowiska naturalnego oraz analizę społeczno-ekonomiczną z uwzględnieniem 

wyceny kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji. Analiza ta niezwłocznie 

po jej sporządzeniu ma zostać przekazana do ministrów właściwych do spraw: energii, 

gospodarki i klimatu. Jeśli w wyniku przeprowadzonej analizy korzystanie z pojazdów 

zeroemisyjnych nie okaże się korzystne, jednostka która ją przeprowadziła może  

nie dokonywać wymiany floty pojazdów. 
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Rozdział 2. Rodzaje i infrastruktura miejskiego transportu 

publicznego 

2.1 Transport drogowy – zalety, wady, infrastruktura 

Transport drogowy jest najczęściej wykorzystywany w przemieszczaniu zarówno 

towarów jak i podróżnych [Krom, Puchacz i Wiśniewska 2017].  

Wymaga on infrastruktury liniowej, do której zaliczają się drogi i zawieszona nad nimi 

sieć trakcyjna (dla trolejbusów), jak i punktowej, którą stanowią w transporcie 

publicznym przystanki, pętle i zajezdnie. Środkami transportu drogowego w transporcie 

zbiorowym są autobusy i trolejbusy. 

Dużym atutem autobusów w transporcie publicznym mimo względnie niskiej 

zdolności przewozowej jest możliwość poruszania się po gęstej sieci dróg.  

Dodatkowo istnieje możliwość elastycznego dobrania ich wielkości do popytu  

i warunków drogowych na sieci – na wąską, górską drogę można wysłać więcej 

mniejszych pojazdów zachowując pożądaną zdolność przewozową. Jednak to co jest  

ich zaletą, staje się wadą, gdy liczba osób chcących z nich skorzystać staje się większa.  

Wtedy autobusy nie są w stanie ich obsłużyć, co zmusza organizatorów transportu 

miejskiego do sięgania po środki transportu szynowego. Koszt zakupu i eksploatacji 

autobusów i trolejbusów jest najniższy ze wszystkich środków transportu publicznego,  

a ich czas użytkowania sięga piętnastu lat. 

2.1.1 Autobusy 

Autobus to pojazd samochodowy do przewozu osób, który ma więcej niż dziewięć 

miejsc (łącznie z fotelem kierowcy) [Prochowski i Żuchowski 2016].  

Maksymalna liczba miejsc w nim musi być ustalona w taki sposób, aby nie doszło  

do przekroczenia jego dopuszczalnej masy całkowitej. Ponadto zgodnie z ustawą prawo 

o ruchu drogowym autobus musi spełniać następujące wymagania  

[Ustawa z 20 czerwca 1997]. Nie może on: 

 zagrażać bezpieczeństwu osób w nim jadącym lub innych uczestników ruchu, 

 naruszać porządku na drodze, 

 zakłócać spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego 

określony poziom w przepisach szczegółowych, 

 narażać kogokolwiek na szkodę, 
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 powodować wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym 

wielkości określone w przepisach szczegółowych, 

 powodować niszczenia drogi, 

 powodować zakłóceń elektronicznych w stopniu przekraczającym wielkości 

określone w przepisach szczegółowych 

oraz musi zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy, a także łatwe,  

wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania,  

sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. W tabeli drugiej 

przestawiono podstawowe parametry i wymagania dotyczące autobusów. 

Tabela 2. Podstawowe parametry i wymagania dotyczące autobusów 

Maksymalna  

długość pojazdu 

Autobus dwuosiowy – 13,5 m, 

autobus o liczbie osi większej niż dwie – 15 m, 

autobus przegubowy – 18,75 m, 

zespół złożony z autobusu i przyczepy – 18,75 m. 

 

Powyższe wymiary nie obejmują bagażnika mocowanego do tylnej ściany 

pojazdu, przy czym nie może on powodować przekroczenia tych wymiarów  

o więcej niż 0,3 m. 

Maksymalna 

szerokość pojazdu 

Nie większa niż 2,55 m (nie obejmuje lusterek zewnętrznych,  

świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych 

wykonanych z gumy lub z innych tworzyw sztucznych). 

Maksymalna 

wysokość pojazdu 
Nie może przekraczać 4 metrów. 

Dopuszczalna masa 

całkowita 

Autobus dwuosiowy – 18 ton, 

autobus trzyosiowy – 25 ton lub 26 ton jeśli oś napędowa wyposażona jest  

w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne,  

autobus przegubowy, trzyosiowy – 28 ton. 

Źródło: [Czech i in. 2016] 

Zgodnie z dyrektywą 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego wprowadzono 

następującą klasyfikację autobusów: 

 klasa I – pojazdy z miejscami siedzącymi oraz obszarami do stania, 

umożliwiającymi przewóz pasażerów na trasach o dużej liczbie przystanków,  

 klasa II – pojazdy przeznaczone przede wszystkim do przewozu pasażerów  

na miejscach siedzących, z pewnymi obszarami do stania, 



24 

 

 klasa III – pojazdy wyłącznie z miejscami siedzącymi 

oraz 

 klasa A – z miejscami siedzącymi oraz obszarami przeznaczonymi do stania, 

 klasa B – wyłącznie z miejscami siedzącymi. 

Ponadto zgodnie z ww. dyrektywą wszystkie autobusy należą do pojazdów klasy M3, 

do której zaliczają się pojazdy do przewozu większej liczby osób niż osiem,  

wyłączając kierowcę, o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż pięć ton. 

Oprócz wspomnianych już podziałów funkcjonują również podziały umowne. 

Najpopularniejszym z nich jest podział przyjęty do opisów technicznych pojazdów 

dzielący je na kilka klas ze względu na ich pojemność i długość, co zostało 

przedstawione w tabeli trzeciej. 

Tabela 3. Umowny podział autobusów ze względu na ich pojemność i długość 

Kategoria Długość (m) 
Pojemność  

(osoby) 

MINI 6-8 30-45 

MIDI 9-10,5 65-75 

MAXI 11-13 do 100 

MEGA 15-24
3
 powyżej 100 

Źródło: [Sitasny 2008, s.10] 

 Autobusy można podzielić również ze względu na konstrukcję nadwozia: 

 klasyczny (jednoczłonowy), 

 przegubowy (wieloczłonowy), 

 piętrowy 

oraz ze względu na wysokość podłogi: 

 niskopodłogowy (wejście do pojazdu bez stopni, do 35 cm  

nad poziomem jezdni), 

 średniopodłogowy (wejście z jednym stopniem, podłoga na poziomie  

36-75 cm nad poziomem jezdni), 

                                                 
3
 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym maksymalna długość autobusu 

w Polsce może wynosić 18,75 m lub 19,05 m jeśli do jego tylnej ściany przymocowany jest bagażnik.  

Do eksploatowania dłuższych pojazdów wymagane jest odstępstwo Ministra Infrastruktury. 
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 wysokopodłogowy (wejście z minimum dwoma stopniami, podłoga wyżej  

niż 75 cm nad poziomem jezdni), 

 wysokopokładowy (podłoga powyżej 1 m nad poziomem jezdni,  

poniżej przestrzeń na luki bagażowe, jest to konstrukcja typowa  

dla autobusów dalekobieżnych), 

 niskowejściowe (wejście do pojazdu bez stopni, do 35 cm nad poziomem 

jezdni, część podłogi na poziomie wyższym niż 35 cm powyżej jezdni). 

Zgodnie z najnowszymi trendami i postępującymi działaniami związanymi  

z ograniczeniem emisji spalin autobusy można podzielić również ze względu  

na jej skalę podczas eksploatacji: 

 klasyczne (napędzane silnikiem Diesla lub benzynowym), 

 niskoemisyjne (napędzane na paliwa alternatywne z wyłączeniem wodoru  

np. LPG, CNG), 

 zeroemisyjne
4
 (wykorzystujące energię elektryczną z wodoru  

w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, 

którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych 

substancji objętych systemem zarządzania emisji gazów cieplarnianych,  

o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji), 

 hybrydowe (wykorzystujące co najmniej dwa ww. sposoby napędu). 

Obecnie autobusy miejskie konstruowane są jako pojazdy niskopodłogowe  

lub niskowejściowe. Umożliwia to szybki przepływ dużej liczby pasażerów  

oraz ułatwia korzystanie osobom starszym, niepełnosprawnym lub podróżującym  

z wózkiem dziecięcym.  

2.1.2 Trolejbusy 

Trolejbus to autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną  

z sieci trakcyjnej [Ustawa z 20 czerwca 1997]. Oprócz konieczności spełniania 

wymagań technicznych dla autobusów musi on spełniać dodatkowe warunki określone 

przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu. Zaliczają się do nich: 

                                                 
4
 Autobus z silnikiem klasyfikowanym jako zeroemisyjny, wykorzystujący do ogrzewania przestrzeni 

pasażerskiej i/lub kabiny kierowcy źródła traktowane jako klasyczne lub niskoemisyjne, choć zgodnie z 

ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych należy do pojazdów zeroemisyjnych, należy 

klasyfikować jako pojazd niskoemisyjny. 
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 konieczność ograniczenia emisji dźwięku przez włączony pojazd na postoju,  

przy pracujących silnikach pomocniczych w odległości 6 metrów  

od ściany nadwozia na wysokości od 1,2 do 2 metrów do 64 dB,  

w przypadku pojazdu wyposażonego w dodatkowy, służący do napędu silnik 

spalinowy do 80 dB, 

 konieczność pokrycia pierwszego stopnia drzwi materiałem dielektrycznym,  

w pojeździe niskopodłogowym konieczność pokrycia podłogi  

w rejonie drzwi o szerokości równej co najmniej szerokości otworów 

drzwiowych i długości co najmniej 800 mm w kierunku do środku pojazdu, 

przy czym rezystancja wykładziny dielektrycznej mierzona względem masy 

trolejbusu powinna wynosić co najmniej 2 MΩ, 

 konieczność wykonania poręczy drzwi wejściowych i wszystkich uchwytów 

znajdujących się w zasięgu ręki pasażera stojącego na ziemi przy krawędzi 

stopnia wejściowego z materiału dielektrycznego przy czym ich rezystancja 

mierzona względem masy trolejbusu powinna wynosić co najmniej 2 MΩ, 

 konieczność zapewnienia działania układu wspomagania mechanizmu 

kierowniczego przez co najmniej dziesięć sekund w zakresie prędkości 

powyżej 5 km/h w przypadku zaniku napięcia w sieci trakcyjnej 

[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 marca 2011]. 

Rozporządzenie stawia również szereg wymagań w zakresie budowy instalacji 

elektrycznej trolejbusu. Zostały one zawarte w tabeli czwartej. 
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Tabela 4. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w trolejbusach 

Izolacja Urządzenia trakcyjne zasilanie napięciem sieciowym powinny posiadać izolację 

dwustopniową względem masy pojazdu. 

Baterie 

trakcyjnej 

Pomieszczenie, w którym zostały zainstalowane powinno być wentylowane powietrzem 

pobieranym z zewnątrz pojazdu oraz oddzielone  

od przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy. 

Odbieraki 

prądu 

 Powinny być zabezpieczone przed niezamierzonym opadnięciem poniżej poziomu 

dachu, zaś w przypadku opadnięcia niedopuszczalne  

jest ich uderzenie o dach pojazdu, 

 Powinna istnieć możliwość ich ręcznego ściągnięcia, 

 Muszą umożliwić pojazdowi swobodę poruszania się w granicach 4,5 m  

od sieci trakcyjnej. 

Budowa 

instalacji 

Dopuszczalne zasilanie prądem stałym o napięciu 600 lub 750 V, zaś wszystkie 

urządzenia nie powinny generować nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych. 

 

Sposób budowy i utrzymania instalacji: 

 części pod napięciem nie mogą być dostępne dla osób postronnych, 

 instalacja musi być zabezpieczona przed korozją, zalaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

 kierowca musi mieć możliwość odłączenia akumulatora od instalacji  

w łatwy sposób, bez użycia narzędzi, 

 instalacja zasilania z sieci trakcyjnej powinna być wyposażona we włącznik  

i wyłącznik łatwo dostępny dla kierowcy, bez użycia narzędzi, 

 obwody powinny być wyposażone w wyłączniki nadmiarowe wyłączające 

urządzenia w przypadku wystąpienia zwarcia lub nadmiernego wzrostu prądu, 

 każdy element pojazdu wykonany z materiałów przewodzących,  

będący dostępnym dla pasażerów lub osób postronnych, powinien mieć taki sam 

potencjał jak masa nadwozia pojazdu, 

 zanik napięcia w sieci powinien być sygnalizowany kierowcy sygnałem 

akustycznym, 

 jazda z otwartymi lub niedomkniętymi drzwiami nie powinna być możliwa. 

Źródło: [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 marca 2011] 

Ustawodawca przewiduje również specjalne wymagania dla układów hamulcowych 

w trolejbusach. Oprócz tradycyjnego układu hamulcowego działającego na wszystkie 

koła pojazdu muszą posiadać następujące rodzaje hamulca: 

 roboczy, elektrodynamiczny – wykorzystujący siłę hamowania silnika 

trakcyjnego, działający na koła osi napędowej, 
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 awaryjny – przeznaczony do zatrzymania pojazdu w razie awarii 

podstawowego układu, 

 postojowy – przeznaczony do unieruchomienia pojazdy na spadku  

lub wzniesieniu. 

Podobnie jak w przypadku autobusów, w ostatnich latach trendy zwiększające nacisk 

na ochronę środowiska wpłynęły na to w jaki sposób zasilane są trolejbusy.  

Co raz więcej nowych pojazdów zamawianych jest z dodatkowymi bateriami 

trakcyjnymi, pozwalającymi na korzystanie z pojazdów w miejscach, w których nie ma 

sieci trakcyjnej lub w przypadku zaniku w niej napięcia. Baterie te ładują się podczas 

normalnej jazdy, gdy pojazd pobiera prąd przez odbieraki. Istnieją również pojazdy 

wyposażone w silnik spalinowy spełniający tę samą funkcję. Klasyfikacja i podział 

trolejbusów jest tożsama z podziałem autobusów.  

2.2 Transport szynowy – zalety, wady, infrastruktura 

Wśród rodzajów miejskiego transportu szynowego wyróżnia się:  

 linie tramwajowe, 

 linie metra, 

 linie kolei miejskiej [Towpik 2017]. 

Do poprawnej obsługi pasażerów wymagana jest infrastruktura liniowa,  

do której zaliczają się torowiska i sieć trakcyjna (chyba, że pojazdy napędzane są 

prądem z baterii lub silnikiem spalinowym) oraz punktowa, czyli przystanki, stacje,  

stanowiska kierowania ruchem i zajezdnie. 

Niewątpliwą zaletą tych środków transportu jest duża zdolność przewozowa, 

przedstawiona w tabeli siódmej. Kolejna ich zaleta to wysoka trwałość, która pozwala 

nawet na 25 lat eksploatacji, a przy sumiennym wykonywaniu czynności obsługowych 

czas ten można wydłużyć nawet dwukrotnie. Do wad należy zaliczyć wysoki koszt 

zakupu (od kilku do kilkunastu milionów PLN za pojazd) oraz konieczność budowy 

dedykowanej infrastruktury. 

2.2.1 Tramwaje 

Tramwaj – pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią 

elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych  

[Ustawa z 20 czerwca 1997]. Podobnie jak trolejbusy tramwaje również muszą spełniać 
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wymagania techniczne określone przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu. 

Należą do nich m.in.: 

 długość nie może przekraczać 65 metrów, 

 szerokość, bez lusterek na przegubowych wysięgnikach,  

nie może przekraczać 2,65 metra, 

 wysokość ze złożonym odbierakiem nie może przekraczać 4 metrów, 

 konstrukcja musi umożliwiać jazdę do tyłu, 

 zasilanie prądem stałym o napięciu znamionowym 600 lub 750 V, 

 czuwak umożliwiający zatrzymanie pojazdu w przypadku nagłego 

pogorszenia się stanu zdrowia prowadzącego. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa również szereg wymagań  

dla instalacji elektrycznej pojazdu. Zostały one zawarte w tabeli piątej. 
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Tabela 5. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w tramwajach 

Izolacja Urządzenia trakcyjne zasilanie napięciem sieciowym powinny posiadać izolację 

dwustopniową względem masy pojazdu: 

1. 2 U + 1300 V dla instalacji i urządzeń bezpośrednio zasilanych z sieci trakcyjnej, 

gdzie U jest napięciem znamionowym systemu zasilania wyrażonym w woltach, 

2. 1,7 U + 850 V dla instalacji niezasilanych bezpośrednio z sieci trakcyjnej,  

gdzie U jest napięciem znamionowym systemu zasilania wyrażonym w woltach. 

Budowa 

instalacji 

Dopuszczalne zasilanie prądem stałym o napięciu 600 lub 750 V, zaś wszystkie 

urządzenia nie powinny generować nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych. 

Sposób budowy i utrzymania instalacji: 

 części pod napięciem nie mogą być dostępne dla osób postronnych, 

 instalacja musi być zabezpieczona przed korozją, zalaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi, 

 motorniczy musi mieć możliwość odłączenia akumulatora od instalacji  

w łatwy sposób, bez użycia narzędzi, 

 każdy element pojazdu wykonany z materiałów przewodzących, będący dostępnym  

dla pasażerów lub osób postronnych, powinien mieć taki sam potencjał jak masa 

nadwozia pojazdu, 

 masa elektryczna nadwozia powinna być połączona w sposób pewny  

z siecią szynową za pośrednictwem przynajmniej dwóch niezależnych obwodów 

ochronnych, 

 w tramwaju wieloczłonowym powinny być zainstalowane odpowiednie przewody 

zapewniające połączenie masowe pomiędzy poszczególnymi członami,  

przewody te powinny być łatwo dostępne i widoczne do celów kontrolnych, 

 jazda z otwartymi lub niedomkniętymi drzwiami nie powinna być możliwa. 

Źródło: [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 marca 2011] 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nakłada na producentów tramwajów 

wyposażenie ich w pięć rodzajów hamulców: 

1. roboczy – służący do zmniejszania prędkości i zatrzymania pojazdu  

w sposób niezawodny, szybki i skuteczny, niezależnie od prędkości, 

obciążenia i profilu szyn, z możliwością regulacji intensywności hamowania, 

2. awaryjny – służący do zatrzymania pojazdu w razie awarii hamulca 

roboczego, powinien wykorzystywać hamowanie niezależne  

od przyczepności między kołem i szyną, 

3. postojowy mechaniczny – służący do unieruchomienia pojazdu podczas 

postoju, powinien być tak skonstruowany by nie było możliwe jego 
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samoczynne zwolnienie, a w przypadku napędu ręcznego musi mieć wyraźne 

oznakowanie kierunku uruchamiania, 

4. bezpieczeństwa – służący do zatrzymania tramwaju przez pasażera w razie 

zagrożenia bezpieczeństwa, 

5. nagły – służący do zatrzymania tramwaju z największym możliwym 

opóźnieniem hamowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

Ww. hamulce muszą spełniać wymagania dotyczące długości drogi hamowania 

badanej na prostym, poziomym i suchym odcinku toru przy prędkości 30 km/h  

podczas jazdy pojazdem nieobciążonym. Wymagania dla obecnie produkowanych 

pojazdów przedstawiono w tabeli szóstej. 

Tabela 6. Wymagane parametry hamowania dla obecnie produkowanych tramwajów 

Rodzaj  

hamowania 

Droga  

hamowania [m] 

Opóźnienie  

hamowania [m/s
2
] 

Nagłe 11,5 3,0 

Robocze, awaryjne 24,8 1,4 

Bezpieczeństwa 19,3 1,8 

Źródło: [Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011] 

 

2.2.2 Kolej naziemna i podziemna 

W miastach ze stosunkowo mocno rozbudowaną siecią kolejową  

coraz popularniejsze jest włączanie do ich systemów transportowych pojazdów 

kolejowych tj. pojazdów dostosowanych do poruszania się na własnych kołach  

po torach kolejowych z napędem lub bez napędu [Ustawa z 28 marca 2003].  

Z uwagi na łatwość w zestawianiu oraz szybkość zmiany czoła (ze względu na kabiny  

po dwóch stronach pojazdu) w kolejach miejskich stosuje się co do zasady tylko 

zespoły trakcyjne. Te składają się z co najmniej dwóch wagonów silnikowych,  

ale mogą być uzupełnione o kolejne - z własnym napędem lub bez niego.  

W zależności od źródła siły pociągowej mówi się wtedy o elektrycznym zespole 

trakcyjnym (EZT) lub spalinowym zespole trakcyjnym (SZT). Popularne stają się 

również pociągi typu push pull, w których pomiędzy wagonami pasażerskim na jednym 

czole znajduje się lokomotywa elektryczna, a na drugim tylko pulpit sterowniczy, 

służący do kontrolowania siły pociągowej tejże [Grace, 2011].  

W przypadku korzystania z tego drugiego skład porusza się tak zwanym popychem. 



32 

 

Takie składy mają dodatkową zaletę, w zależności od popytu można je szybko 

wydłużać lub skracać, obniżając koszty eksploatacji np. poza szczytem przewozowym. 

 W większych metropoliach ruch pasażerów z zatłoczonych ulic przenosi się  

pod ziemię budując linie metra. Metrem jest kolej elektryczna przeznaczona  

do transportu pasażerów o zdolności przepustowej umożliwiającej obsługę ruchu  

o dużym nasileniu oraz charakteryzującą się wyłącznymi prawami drogi, 

wielowagonowymi pociągami, dużą prędkością i szybkim przyspieszeniem, złożonym 

systemem sygnalizacji, jak również brakiem skrzyżowań jednopoziomowych,  

w celu umożliwienia wysokiej częstotliwości kursowania pociągów  

oraz dużego obciążenia peronu. Metro charakteryzują ponadto rozmieszczone blisko 

siebie stacje, co zwykle oznacza odległość 700-1200 m między stacjami.  

„Duża prędkość” odnosi się do porównania z tramwajami i koleją miejską oraz oznacza 

w tym przypadku około 30-40 km/h na krótszych odcinkach i 40-70 km/h na dłuższych 

odcinkach [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18 kwietnia 2018]. 

Prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej nie zakłada specjalnych norm dla składów 

metra, dlatego też muszą one spełniać wymagania tożsame z wymaganiami  

dla pojazdów kolejowych. Jedyny wyjątek to możliwość dopuszczenia do eksploatacji 

wszystkich składów danego typu po uzyskaniu przez pierwszy pojazd świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji wydawanego przez Urząd Transportu Kolejowego.  

W przypadku pojazdów poruszających się po sieci PKP Polskich Linii Kolejowych 

takie świadectwo musi otrzymać osobno każdy pojazd. 

2.3. Integracja różnych form transportu publicznego w kontekście jego 

funkcjonalności i wpływu na środowisko 

Cechy konstrukcyjne środków transportu determinują ich wykorzystanie  

w systemie transportowym. Próba przewiezienia dużej liczby pasażerów autobusami 

okaże się skrajnie nieefektywna czego konsekwencją będzie zupełny  

ich odwrót od transportu zbiorowego. Ważne jest by odpowiednio do popytu dobrać 

właściwy środek transportu. Pozwoli to na optymalizację kosztów i nie zniechęci 

pasażerów do korzystania z nich np. ze względu na tłok. W tabeli siódmej 

przedstawiono charakterystykę techniczno-eksploatacyjną środków transportu 

zbiorowego, pomagającą dobrać odpowiedni środek do liczby pasażerów. 
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Tabela 7. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna środków transportu zbiorowego 

Parametr 
Autobus/ 

Trolejbus 
Tramwaj 

Kolej 

miejska 
Metro 

Pojemność przy standardzie 

0,15m
2
/pas. [pasażerowie] 

70-150 350 1400 1600- 2000 

Pojemność przy standardzie 

0,25 m
2
/pas.[pasażerowie] 

55-100 235 940 1000- 1200 

Graniczna częstotliwość 

[pojazdy/godzina] 
60-150

5
 40-50 40 40 

Zdolność przewozowa  

w jednym kierunku  

[tys. pasażerów/godzina] 

3,2-18 9,4-17,5 38-56 do 44 

Prędkość komunikacyjna 

[km/h] 
10-18 16-25 35 36 

Średnia odległość między 

przystankami [km] 
0,4-0,6 0,4-0,8 0,8-1,2 0,7-1,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Józefowicz 2008, s. 85] i [Andrzejewski 2011, s. 5] 

Najmniejszą zdolnością przewozową charakteryzują się autobusy i trolejbusy. 

Zostały sklasyfikowane razem, gdyż ich nadwozia i cechy konstrukcyjne są identyczne 

lub różnią się od siebie pod niewieloma względami. Wskazaną w tabeli siódmej 

maksymalną zdolność przewozową autobusy osiągają tylko w przypadku wydzielonych 

systemów, do których zalicza się np. Bus Rapid Transit (BRT), cechujący się 

całkowicie wydzieloną infrastrukturą drogową i przystankową [Dendera-Gruszka i in. 

2017]. Bardzo często tabor w takich systemach jest konstrukcyjnie dostosowany  

do szybszej wymiany większej liczby pasażerów niż na konwencjonalnych liniach. 

Większą zdolnością przewozową od autobusów i trolejbusów cechują się tramwaje.  

Wymagają one jednak własnej infrastruktury, której zbudowanie od nowa,  

choć możliwe, jest bardzo drogie. Z tego względu w większości miast wykorzystywane 

są stare sieci tramwajowe. Na przestrzeni dekad, wraz z powiększaniem się metropolii, 

budowano linie tramwajowe do ich nowych części lub pozostawiano rezerwy terenowe 

by zrobić to w przyszłości. Stanowią one idealny kompromis pod względem kosztów, 

wspomnianej już zdolności przewozowej i dostępności infrastruktury dla pasażera.  

Są pojemniejsze, lecz droższe od autobusów, a ich przystanki bardziej dostępne  

niż przystanki kolei miejskiej. Co więcej w ostatnich latach modernizacja torowisk 

                                                 
5
 Jazda w konwojach, wydzielonym pasem ruchu. 
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wpływa pozytywnie na drogowe środki transportu – w wyniku remontu tworzy się 

torowiska na które mogą wjechać autobusy, które dzięki temu zyskują cenne kilometry 

wydzielonej infrastruktury, co przekłada się na większą prędkość komunikacyjną  

i omijanie zatorów drogowych. 

Największą zdolnością przewozową charakteryzują się kolej miejska i metro.  

Ta pierwsza z założenia porusza się po infrastrukturze naziemnej, ta druga zaś  

po podziemnej. Jednak coraz częściej stosuje się od tego wyjątki.  

W zatłoczonych centrach miast buduje się tunele kolejowe, zaś na niezabudowanych 

jeszcze obrzeżach „wyprowadza” się tory metra na powierzchnię w celu redukcji 

kosztów budowy i utrzymania. Polskie miasta stawiają głównie na modernizację 

istniejących linii kolejowych w swoich granicach i wytyczanie tras kolei poza granice 

administracyjne, by zmniejszyć ilość napływających do centrum samochodów. 

Wyjątkiem jest tu aglomeracja trójmiejska, w której od podstaw zbudowano nową linię 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jedynym ośrodkiem miejskim w Polsce,  

w którym eksploatowane są składy metra jest Warszawa, w której obecnie trwa 

rozbudowa drugiej linii oraz toczone są prace koncepcyjne nad trzecią. 

Jak już wspomniano odpowiedni dobór środka transportu do spodziewanej liczby 

pasażerów jest istotny dla efektywnego wydatkowania środków na transport publiczny.  

Jednak to nie wystarczy by stworzyć poprawnie działający system transportowy  

na jakimkolwiek obszarze. Kluczowa dla osiągnięcia tego efektu jest integracja różnych 

środków transportu, zarówno w ujęciu organizacyjnym jak i technicznym. 

Integracja na płaszczyźnie technicznej powinna zakładać dogodne miejsca  

do przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu, czyli budowę węzłów 

przesiadkowych. Zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym węzeł 

przesiadkowy to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone 

w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca 

postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne 

umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną  

lub siecią komunikacyjną. Dobrze zaprojektowany węzeł przesiadkowy powinien 

ograniczać do minimum konieczność pieszych przemieszczeń pomiędzy przystankami 

w jego wnętrzu. Oczekiwana jest możliwość przesiadki bez zmiany peronu.  

Natomiast gdy jest to konieczne powinno się minimalizować pokonywanie różnic 
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wysokości, zapewnić czytelność oznaczeń w węźle, umieszczać w widocznym miejscu 

rozkłady jazdy i schematy sieci, a także stworzyć komfortowe warunki oczekiwania 

(absolutne minimum to ochrona przed deszczem).  

W płaszczyźnie organizacyjnej konieczna jest koordynacja rozkładów jazdy 

pomiędzy środkami transportu odjeżdżającymi z węzła. Niedopuszczalna jest bowiem 

sytuacja, w której autobusy odjeżdżają z niego kilka minut przed przyjazdem  

pociągu dalekobieżnego, a na następny ich odjazd trzeba czekać kilkadzesiąt minut. 

Kolejnym aspektem jest integracja taryfowa. Możliwość podróży na jednym bilecie 

kilkoma środkami transportu znacznie podwyższa atrakcyjność transportu publicznego. 

Podróżny nie musi kupować kilku biletów oraz sprawdzać ich warunków taryfowych  

w kilku miejscach.  

Podsumowując, im mniej czasu podróżny poświęci na analizę taryf i im lepsze 

warunki, zarówno pod względem technicznym i komunikacyjnym, tym większa szansa, 

że zrezygnuje ze środków komunikacji indywidualnej i wybierze środki transportu 

publicznego. To z kolei przełoży się na mniejszy ruch na drogach oraz mniejsze 

zjawisko kongestii, a to wpłynie na mniejszą emisję spalin. 
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Rozdział 3. Logistyczne rozwiązania transportu publicznego  

w mieście Zielona Góra 

3.1 Charakterystyka przestrzenna miasta Zielona Góra w kontekście potrzeb 

komunikacyjnych 

Zielona Góra jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, jedną z dwóch stolic 

województwa lubuskiego (drugą jest Gorzów Wielkopolski) i znajduje się  

w południowej jego części. Powierzchnia miasta powiększyła się z dniem 1 stycznia 

2015 roku po wchłonięciu przezeń obszaru gminy Zielona Góra (obecnie dzielnica 

Nowe Miasto). Wynosi ona obecnie wg danych GUS 277 km
2
 i zamieszkuje ją 140 874 

osób (stan na 30.06.19 r.), tym samym gęstość zaludnienia wynosi 508 os./km
2
. 

Miasto pełni ważną rolę w regionie. Jest siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego, znajduje się w nim Delegatura Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego i regionalne oddziały instytucji rządowych. W mieście funkcjonują 

dwa szpitale. Wspomniane podmioty znajdują się w centralnej części miasta.  

W Zielonej Górze ulokowana jest jedna uczelnia wyższa.  

Jest nią Uniwersytet Zielonogórski, składający się z dwóch kampusów, po jednym  

we wschodniej i zachodniej jej części. Pozostałe placówki edukacyjne (w tym licea, 

szkoły podstawowe i przedszkola) rozlokowane są równomiernie na obszarze całej 

Zielonej Góry. Skupiska przedsiębiorstw tworzących najwięcej miejsc pracy znajdują 

się w północnej (Strefa Aktywności Gospodarczej „Spalony Las”),  

wschodniej (Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny) i zachodniej części miasta.  

W rdzeniu miasta dominuje zabudowa wielorodzinna, a na obrzeżach zabudowa 

jednorodzinna. Opisane powyżej, ważniejsze generatory ruchu zostały przedstawione  

na rysunku czwartym.
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Rys. 4. Ważniejsze generatory ruchu w Zielonej Górze  

Źródło: Opracowanie własne. Mapa: OpenStreetMap
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3.2 Charakterystyka transportu publicznego w Zielonej Górze w kontekście 

polityki transportowej 

W 2015 roku miasto Zielona Góra stworzyło „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2020 dla miasta Zielonej Góry i Gminy 

Zabór, która zawarła z miastem Zielona Góra porozumienie w sprawie wspólnej 

organizacji transportu publicznego”.  

W zakresie bezpośredniości założono w nim utrzymanie dotychczasowej oferty 

przewozowej w „starej” części miasta oraz zwiększenie oferty przewozowej w dzielnicy 

Nowe Miasto w celu wyrównania standardów obsługi dwóch części Zielonej Góry. 

Zwiększenie to miało się odbyć poprzez wydłużenie linii tak by obejmowały wszystkie 

sołectwa wchodzące w skład powiększonego miasta, co faktycznie zrealizowano. 

Kolejnym postulatem było zapewnienie wszystkich statystycznie istotnych  

i oczekiwanych przez pasażerów połączeń bezpośrednich, jednakże podczas badań 

preferencji mieszkańców ich nie odnotowano. Trzecim postulatem było systematyczne 

zwiększanie zasięgu transportu publicznego o miejscowości położone do 10 kilometrów 

od granicy miasta. Od czasu opracowania planu do maja 2020 roku liczba takich 

miejscowości zwiększyła się z jednej (Droszków, Gmina Zabór) do dwóch (Droszków  

i Przytok, Gmina Zabór). 

W kontekście częstotliwości udało się wcielić w życie pełną koordynację rozkładów 

jazdy, utrzymanie częstotliwości na liniach oraz wprowadzenie priorytetów  

dla komunikacji miejskiej w miejscach dużego natężenia ruchu. Nie udało się spełnić 

postulatu mówiącego o koordynacji rozkładów jazdy z innymi przewoźnikami  

na wspólnie obsługiwanych częściach tras. 

W przedmiocie dostępności sieci udało się spełnić wszystkie postulaty obejmujące: 

realizację centrum przesiadkowego w Zielonej Górze, utrzymanie i zwiększanie udziału 

przystanków wyposażonych w wiaty, utrzymanie wskaźnika gęstości przystanków  

na km
2
 oraz modernizację zatok przystankowych poprzez wyposażanie  

ich w krawężniki ułatwiające zatrzymanie pojazdów przy ich krawędzi. 

W zakresie informacyjnym uruchomiono system dynamicznej informacji 

pasażerskiej w centrum przesiadkowym, a także wyposażono większość floty w tablice 
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wewnętrzne informujące o przebiegu trasy pojazdu i jego kolejnych przystankach.  

Nie spełniono postulatu mówiącego o zintegrowanej informacji nt. rozkładów jazdy  

i przesiadek na transport regionalny. 

W płaszczyźnie kosztowej utrzymano ceny biletów, wymieniono część autobusów  

na tańsze w eksploatacji pojazdy elektryczne. Udało się powiększyć system sprzedaży 

biletów, natomiast nie wdrożono Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 

W przedmiocie niezawodności udało się spełnić wszystkie postulaty. Mówiły one  

o osiągnięciu średniego wieku taboru poniżej 8 lat, uzyskaniu realizacji rozkładu jazdy 

na poziomie 99,9% oraz wprowadzeniu priorytetu w postaci wydzielonych pasów 

autobusowych na dojeździe do kilku skrzyżowań w mieście, co spełniło również 

postulat prędkościowy. W tym zakresie wprowadzono dokonywanie na bieżąco korekt 

czasów przejazdów między przystankami, tak by dopasować je do sytuacji ruchowej  

w mieście. Niemożliwy do zweryfikowania był postulat o zwiększenie średniej 

prędkości komunikacyjnej o co najmniej 5%, ze względu na ciągłe remonty głównych 

arterii co ponadnaturalnie zwiększało kongestię na innych drogach. 

 Postulaty dotyczące punktualności spełniono wszystkie, a mówiły one o 

zmniejszeniu odjazdów opóźnionych powyżej 3 minut do 10% i spadku udziału kursów 

przyśpieszonych powyżej jednej minuty do 1% oraz wykorzystywaniu systemu GPS  

do kontroli punktualności i korekt czasów przejazdów między przystankami.  

Jedyny postulat w zakresie rytmiczności, zakładający utrzymanie rytmicznej obsługi 

głównych ciągów komunikacyjnych, również został spełniony. 

W płaszczyźnie wygody postulowano o osiągnięcie średniego wieku taboru niższego 

niż 8 lat i modernizację przystanków, co udało się spełnić. Częściowo spełniono 

postulat mówiący o wyposażeniu wszystkich pojazdów w klimatyzację, uruchomiono 

centrum przesiadkowe, lecz nie stworzono intermodalnych przystanków 

przesiadkowych. Nie udało się spełnić postulatu o nieprzekraczaniu maksymalnego 

napełnienia pojazdów w wysokości 70% ich nominalnej pojemności. 

Tabela zawierająca postulaty została dołączona do pracy jako załącznik nr 1  

(Tabela 23). 
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3.3 Sieć komunikacyjna i jej zasięg a zaspokojenie potrzeb przewozowych 

mieszkańców miasta 

Zgodnie z postulatami zapisanymi w zrównoważonym planie rozwoju linie 

komunikacji miejskiej w Zielonej Górze docierają do wszystkich sołectw wcielonych 

do powiększonej Zielonej Góry (schemat połączeń dołączono do pracy jako załącznik 

nr 2), w związku z czym można powiedzieć, iż obsługują całe miasto.  

Na zielonogórską sieć składa się 29 linii, w tym trzy nocne (stan na 01.06.2020 r.). 

Kręgosłupem komunikacyjnym są linie nr 8 i 19. Pierwsza z nich kursuje  

co 15 minut w szczycie oraz co 20 minut poza nim, zaś druga osiąga taką częstotliwość 

na odcinku od Os. Czarkowo do Dworca Głównego. Co 20 minut w szczycie 

przewozowym kursuje również linia numer 14, której częstotliwość poza nim to  

30 minut. Kolejne linie o numerach: 0, 1, 5, 9, 17, 20, 25, 27, 30, 37, 44 i 80 to linie 

uzupełniające, kursujące co 30 lub 40 minut. Pozostałe linie dzienne tj. nr: 2, 4, 6, 10, 

12, 21, 22, 26, 38, 39 i 55 to linie niższej kategorii, wykonujące kursy rzadziej i/lub  

w wybranych dniach i godzinach. Linie nocne N1, N2 i N3 wykonują w sumie  

12 kursów w noce w dni robocze i 17 w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. 

Jak już wspomniano w pierwszym rozdziale według badań przeprowadzonych  

na przełomie 2013 i 2014 roku w Zielonej Górze ponad 40% respondentów połowę  

lub więcej swoich podróży odbywa korzystając z transportu publicznego.  

Średni czas przejazdu transportem zbiorowym w Zielonej Górze w 2016 roku wynosił 

blisko 9 minut i odbywał się na odległości bez mała trzech kilometrów,  

zaś w przypadku samochodu osobowego dystans ten wynosił prawie 9 kilometrów,  

a pokonywany był w średnio jedenaście i pół minuty. Blisko 50% respondentów 

dokonywało dwóch podróży dziennie, z których zdecydowana większość (80%)  

była motywowana chęcią przemieszczenia się do miejsca zamieszkania, pracy  

lub nauki. 

Poranny szczyt komunikacyjny zaczyna się ok. godziny szóstej i kończy się  

po godzinie ósmej. Szczyt popołudniowy zaczyna się około czternastej i trwa 

zdecydowanie dłużej, tj. do godziny dziewiętnastej, kiedy to natężenie ruchu osiąga 

wartości sprzed szczytu porannego. Godziny tych szczytów pokrywają się z częstszym 

kursowaniem autobusów komunikacji miejskiej. Liczbę podróży wg godzin rozpoczęcia 

na obecnym obszarze miasta Zielona Góra przedstawiono na rysunku piątym. 
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Rys 5. Liczba podróży wg godzin rozpoczęcia na obecnym obszarze miasta Zielona Góra. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2020 dla miasta Zielonej Góry  

i Gminy Zabór, która zawarła z miastem Zielona Góra porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego, 2014-2015
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Ponad 70% respondentów swój czas dojścia do najbliższego przystanku szacuje  

na 5 minut i mniej, zaś dla kolejnych 15% czas ten wynosi od 6 do 10 minut.  

Ponad 90% wszystkich ankietowanych uważa, że ich czas dojścia do najbliższego 

przystanku jest do przyjęcia, a dla zaledwie 2% z nich jest zdecydowanie za daleko. 

Szczegółowe dane na ten temat przedstawiają rysunki szósty i siódmy. 

 

Rys 6. Czas dojścia do przystanku komunikacji miejskiej  

Źródło Opracowanie własne na podstawie: Badania marketingowe w zakresie komunikacji publicznej: 

Diagnoza wraz z badaniem wielkości popytu i preferencji komunikacyjnych siedmiu gmin województwa 

lubuskiego. Badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Zielonej Góry, 2014 

 

Rys 7. Opinia na temat czasu dojścia do przystanku 

Źródło: Badania marketingowe w zakresie komunikacji publicznej: Diagnoza wraz  

z badaniem wielkości popytu i preferencji komunikacyjnych siedmiu gmin województwa lubuskiego. 

Badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Zielonej Góry, 2014 
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Wśród badanych tylko 1,58% odpowiedzi na pytanie czy potrzebna jest nowa 

bezpośrednia linia było twierdzących. Oznacza to, że zielonogórska sieć dobrze spełnia 

postulat bezpośredniości połączeń. 

Podczas badań pytano również o ogólną ocenę komunikacji miejskiej  

w Zielonej Górze. Ponad 75% respondentów ocenia jej działanie dobrze lub bardzo 

dobrze. Szczegółowe wyniki przedstawia rysunek ósmy. 

 

Rys 8. Ogólna ocena działania komunikacji miejskiej w Zielonej Górze 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2020  

dla miasta Zielonej Góry i Gminy Zabór, która zawarła z miastem Zielona Góra porozumienie  

w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego, 2014-2015 

Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że sieć komunikacji miejskiej  

w Zielonej Górze spełnia potrzeby mieszkańców. 
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i w autobusach. W 2006 roku uruchomiono dynamiczny system informacji pasażerskiej, 

który w oparciu o system GPS, na specjalnych elektronicznych tablicach 

zainstalowanych na przystankach, informuje pasażerów o czasie odjazdu najbliższych 

autobusów z uwzględnieniem ich realnej pozycji na trasie. Również jako pierwszy  
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autobusu na biegu jałowym (w celu napełnienia układu pneumatycznego)  

przed wyruszeniem z niej do obsługi komunikacyjnej miasta. 

Od 2002 roku zakład zaczął realizować politykę wymiany pojazdów na autobusy 

niskopodłogowe poprzez stopniowe wprowadzanie do ruchu autobusów marki  

MAN (model NL 223 – trzy sztuki). W 2006 wprowadzono do ruchu 15 MAN-ów 

Lion’s City (siedem sztuk w wersji NL 263 i osiem sztuk w wersji NL 283).  

W 2011 roku zakupiono dziesięć autobusów 12-metrowych Mercedes-Benz Conecto LF  

i trzy 18-metrowe Mercedes-Benz Conecto G. W międzyczasie kupowano również 

używane 18-metrowe, niskowejściowe MAN-y NG (różne modele), które zastępowały 

mające ponad 20 lat wysokopodłogowe Ikarusy 280.26. 

W 2017 roku Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze zaczął realizację 

projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego  

w Zielonej Górze”. Zakłada on eliminację szkodliwej emisji z transportu publicznego, 

redukcję emisji CO2, zmniejszenie hałasu, ograniczenie kosztów użytkowania,  

a także poprawę bezpieczeństwa i ułatwienie korzystania z transportu publicznego.  

W ramach projektu zakupiono 43 elektryczne autobusy, wybudowano centrum 

przesiadkowe, przebudowano 11 pętli na terenie miasta i wyposażono je w stacje 

szybkiego ładowania autobusów oraz przebudowano zajezdnię w celu umożliwienia 

obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych. Zakupiono także 17 autobusów 18-

metrowych z silnikiem spełniającym normę EURO VI. 

Szczególnie ważną inwestycją poprawiającą dostępność komunikacji publicznej była 

wspomniana wyżej budowa centrum przesiadkowego. Z uwagi na promienisty charakter 

zielonogórskiej siatki połączeń, jeśli z jakiejś części miasta do innej nie ma 

bezpośredniego dojazdu z pewnością da się tam dojechać dokonując jednej przesiadki 

właśnie w centrum przesiadkowym. Posiada ono klimatyzowane poczekalnie, toalety 

oraz tablice elektroniczne pokazujące najbliższe odjazdy w czasie rzeczywistym.  

Dzięki swojemu położeniu, przy dworcu kolejowym, pełni ono również rolę 

intermodalną, łączącą lokalny i dalekobieżny transport kolejowy z miejskim. 

Z uwagi na fakt, iż stacje ładowania pojazdów na terenie miasta oddawane były 

sukcesywnie, wyzwaniem było takie układanie pracy przewozowej poszczególnych 

brygad by maksymalnie wykorzystać posiadany tabor, a zarazem sprawić  
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by pasażerowie nie odczuli przejściowych problemów z tym związanych.  

Ostatnia z nich została wybudowana przy os. Czarkowo w północnej, intensywnie 

zabudowywanej części miasta, dzięki czemu poprawiło się skomunikowanie tegoż  

z innymi częściami Zielonej Góry. 

W sumie na terenie miasta rozlokowanych jest 11 pętli autobusowych, na których 

podczas przerwy w realizacji zadań przewozowych autobusy mogą uzupełniać energię 

w akumulatorach. Liczba stanowisk do ładowania na pętlach waha się od dwóch  

do czterech. Każde z nich dysponuje mocą 200 kW, co przy pojemności baterii  

w pojazdach wynoszącej 90 kWh oznacza, że czas naładowania ich do pełna wynosi 

mniej niż pół godziny. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ zadania przewozowe  

są tak rozplanowane, że najczęściej po przejechaniu 15-20 kilometrów autobus  

jest już przy kolejnej stacji ładowania. Uzupełnienie energii do przejechania takiego 

dystansu trwa od 10 do 15 minut, nie wymaga więc ustanawiania wielu dodatkowych  

(innych niż wynikających z częstotliwości odjazdów danej linii i wymaganych 

ustawowo) przerw tylko na ładowanie baterii. 

Na rysunku dziewiątym przedstawiono rozmieszczenie stacji ładowania na terenie 

miasta Zielona Góra. 
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Rysunek 9. Rozmieszczenie stacji ładowania autobusów elektrycznych  

na terenie miasta Zielona Góra 

Źródło: Opracowanie własne. Mapa: OpenStreetMap 

Obecnie Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, w ramach wyżej 

wspomnianego projektu, realizuje program budowy kolejnych 62 tablic systemu 

dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach. 

W dniu 30.01.2020 roku Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze podpisał 
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w Zielonej Górze”, który zakłada budowę nowej pętli przy os. Mazurskim w Zielonej 

Górze, rozbudowę stacji ładowania na pętlach przy ul. Botanicznej i Zawadzkiego 

„Zośki”, instalację kolejnej ładowarki pantografowej na zajezdni, a także zakup  

12 autobusów elektrycznych (ośmiu dwunastometrowych i czterech 

osiemnastometrowych). Pętla przy os. Mazurskim ma zostać wybudowana  

przy planowanym przystanku na linii kolejowej nr 273 łączącej Szczecin  

z Wrocławiem. Stworzy to możliwość powstania dogodnego punktu przesiadkowego 

między transportem kolejowym i miejskim dla wschodniej części miasta.  

Realizacja projektu pozwoli również na wycofanie z eksploatacji najstarszych pojazdów  

i ma przyczynić się do dalszego ograniczania emisji szkodliwych substancji  

do środowiska. Rysunki dziesiąty, jedenasty i dwunasty przedstawiają część efektów 

wymienionych wyżej inwestycji. 

 

Rys. 10. Autobus elektryczny (URSUS CS12LFE) podczas ładowania baterii na pętli 

przy ulicy Wyspiańskiego w Zielonej Górze, 19.08.2019 r. 

Źródło: Fotografia własna 
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Rys. 11. Centrum przesiadkowe w Zielonej Górze 

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, 2019 

 

Rys. 12. Ładujące się autobusy elektryczne pod wiatą postojową na zajezdni 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, 22.08.2019 r.  

Źródło: Fotografia własna 

3.5 Organizacja transportu publicznego 

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze jest zakładem budżetowym miasta 

Zielona Góra. Tak jak wspomniano w rozdziale pierwszym oznacza to finansowanie 

zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym w ramach dotacji celowej, 

która może pokrywać maksymalnie 50% ich kosztów. MZK jest organizatorem  
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i operatorem transportu publicznego. Odpowiada za układanie rozkładów jazdy, 

oznakowanie przystanków i pojazdów, utrzymywanie systemów informacji 

pasażerskiej, organizację sprzedaży i dystrybucję biletów, a także utrzymywanie 

przystanków w czystości. 

Urząd Miasta Zielona Góra wspólnie z MZK odpowiada za przeprowadzanie badań  

i analiz potrzeb przewozowych i podejmowanie działań mających na celu realizację 

planu transportowego i jego aktualizacji.  

Samodzielnymi kompetencjami Urzędu i Rady Miasta Zielona Góra są ustanawianie 

przystanków, ustalanie i pobór opłat za korzystanie z nich.  
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Rozdział 4. Ocena działań proekologicznych w zielonogórskim 

transporcie miejskim i ich wpływ na stan środowiska w mieście 

4.1 Problem badawczy i cel badania 

W ciągu ostatnich lat rośnie liczba przedsięwzięć mających na celu ograniczenie 

szeroko pojętego negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. 

Wciąż są opracowywane nowe metody, dzięki którym osiągnięcie tego efektu ma być 

szybsze, tańsze lub większe. Niektóre z nich wprowadzane są dzięki inicjatywie własnej 

naukowców, inne pod przymusem organów stanowiących prawo w wyniku 

wprowadzania kolejnych ograniczeń szkodliwej emisji. Rośnie również świadomość 

społeczeństwa, które zaczyna samodzielnie działać w celu ochrony środowiska  

i chce korzystać z urządzeń i produktów, które nie oddziałują na środowisko 

negatywnie. 

Jedną z metod na zmniejszenie emisji gazów i pyłów do środowiska jest sięganie  

po alternatywne źródła napędu pojazdów używanych w transporcie publicznym.  

Jest ich kilka: gaz CNG lub LNG, wodór, a także prąd. Ograniczenie tego typu emisji 

jest szczególnie ważne w pojazdach komunikacji zbiorowej. Dziennie pokonują one 

zwykle od 200 do 300 kilometrów, a całe floty pojazdów wykonują miliony kilometrów 

rocznie, generując spore ilości spalin. 

Władze miasta Zielonej Góry, by ograniczyć ten wpływ, postanowiły kupić  

43 autobusy zasilanie energią elektryczną, które stanowią blisko 42% wszystkich 

pojazdów obsługujących transport zbiorowy. Celem pracy jest określenie  

czy wprowadzenie ich do systemu logistycznego miasta zmniejszyło emisję 

szkodliwych gazów i pyłów. 

4.2 Hipoteza badawcza (metody i techniki weryfikacji hipotezy) 

Hipoteza badawcza sformułowana na potrzeby niniejszej pracy brzmi:  

wprowadzenie do eksploatacji autobusów elektrycznych w systemie zielonogórskiego 

transportu publicznego przyczyniło się do zmniejszenia emisji spalin  

i poprawy jakości powietrza na terenie miasta Zielona Góra. 

Autor zbadał prawdziwość założonej hipotezy badawczej poprzez porównanie emisji 

szkodliwych substancji przez autobusy w 2019 roku (w którym to wprowadzono  

do eksploatacji wszystkie zakupione pojazdy elektryczne w liczbie 43 sztuk) z emisją  
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w latach 2017-2018. Wielkość emisji autor wyliczył na podstawie pokonanych 

kilometrów przez pojazdy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.  

Do każdego z autobusów eksploatowanych we wskazanych wyżej latach została 

przyporządkowana zgodna z rokiem produkcji europejska norma emisji spalin (EURO), 

a do niej na podstawie zebranych danych, emisja węglowodorów, tlenków azotu  

i pyłów zawieszonych na przejechany kilometr. Emisja dwutlenku węgla została 

wyliczona w relacji do litra spalonego oleju napędowego. 

By zweryfikować hipotezę otrzymane wyniki skonfrontowano z ogólną emisją  

w mieście substancji wskazanych wyżej oraz jej zaobserwowaną zmianą na przestrzeni 

badanych lat. 

4.2.1 Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze 

 W 2017 roku Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze wykonywał przewozy 

pasażerskie 85 autobusami. Jedenaście spośród nich zostało wycofanych  

w trakcie roku, ze względu na wiek i stan techniczny. Pod względem roku produkcji 

najliczniejszą grupę (20%) stanowiły autobusy wyprodukowane w 2006 roku.  

Składały się na nią autobusy marki Scania, model CN270UB OmniCity (8 sztuk), 

pojazdy marki MAN, model Lion’s City (7 sztuk) oraz dwa autobusy marki Volvo, 

model 7700. Niewiele mniej, bo ok. 15% stanowiły najnowsze pojazdy marki 

Mercedes-Benz zakupione w 2011 roku. Najstarszymi były trzy autobusy marki MAN, 

model NG 272, wyprodukowane w 1992 roku. Liczbę wszystkich autobusów 

używanych w 2017 przestawia tabela ósma. 
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Tabela 8. Autobusy eksploatowane przez MZK w 2017 roku wg roku produkcji 

Rok produkcji 
Liczba 

sztuk 

Udział 

procentowy 

2011 13 15.29% 

2007 2 2.35% 

2006 17 20.00% 

2005 8 9.41% 

2004 1 1.18% 

2003 3 3.53% 

2002 9 10.59% 

1999 4 4.71% 

1998 3 3.53% 

1997 7 8.24% 

1996 1 1.18% 

1995 6 7.06% 

1994 7 8.24% 

1993 1 1.18% 

1992 3 3.53% 

Suma 85 100.00% 

Źródło: Dane MZK w Zielonej Górze 

Pod względem normy emisji spalin, najwięcej pojazdów (30) spełniało normę EURO 

III. Najbardziej ekologiczne pojazdy, spełniające normę EURO V stanowiły 15% floty. 

Taki sam udział w stanie floty miały autobusy spełniające najniższą normę – EURO I
6
. 

Ilość pojazdów przypisanych do normy emisji spalin prezentuje tabela dziewiąta. 

Tabela 9. Liczba autobusów we flocie MZK w 2017 roku pod względem spełniania 

norm emisji spalin 

Norma Liczba sztuk 
Udział 

procentowy 

EURO I
 13 15.29% 

EURO II 19 22.35% 

EURO III 30 35.29% 

EURO IV 10 11.76% 

EURO V 13 15.29% 

Suma 85 100.00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK w Zielonej Górze 

                                                 
6
 Wyprodukowane w 1992 roku autobusy marki MAN, model NG 272 (3 sztuki), których jednostki 

napędowe nie musiały spełniać żadnych norm emisji spalin, zostały przypisane do normy EURO I. 

Pojazdy te w sumie przejechały dystans 8‰ wszystkich analizowanych kilometrów, co wg autora  

nie wpływa w istotny sposób na wynik badania. 
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Rok później MZK w Zielonej Górze zaczął proces wymiany taboru.  

W miejsce starszych pojazdów włączano do floty nowe. Składało się to na liczbę  

115 autobusów wykorzystywanych na przestrzeni całego 2018 roku, z czego 41 z nich 

zostało wyprodukowanych w tymże. Strukturę taboru w 2018 roku pod względem roku 

produkcji przedstawia tabela dziesiąta. 

Tabela 10. Autobusy eksploatowane przez MZK w 2018 roku wg roku produkcji 

Rok produkcji 
Liczba 

sztuk 

Udział 

procentowy 

2018 41 35.83% 

2011 13 11.32% 

2007 2 1.74% 

2006 15 13.03% 

2005 8 6.95% 

2004 1 0.87% 

2003 3 2.60% 

2002 5 4.33% 

1999 4 3.46% 

1998 3 2.60% 

1997 4 3.46% 

1996 1 0.86% 

1995 6 5.18% 

1994 7 6.04% 

1992 2 1.73% 

Suma 115 100.00% 

Źródło: Dane MZK w Zielonej Górze 

Po uszeregowaniu ich pod względem normy emisji spalin najliczniejszą grupę 

stanowiły te spełniające normę EURO III (22%). Niewiele mniej (blisko 21%) 

stanowiły autobusy elektryczne. Liczba pojazdów spełniających normę EURO I  

spadła z 13 do 11 sztuk, co oznacza blisko 10% udział we flocie. Procentowy udział 

autobusów w 2018 roku spełniających poszczególne normy emisji spalin został 

przedstawiony w tabeli jedenastej. 
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Tabela 11. Liczba autobusów we flocie MZK w 2018 roku pod względem spełniania 

norm emisji spalin 

Norma Liczba sztuk 
Udział 

procentowy 

EURO I
 11 9.57% 

EURO II 16 13.91% 

EURO III 26 22.61% 

EURO IV 8 6.96% 

EURO V 13 11.30% 

EURO VI 17 14.78% 

Pojazdy elektryczne 24 20.87% 

Suma 115 100.00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK w Zielonej Górze 

 W 2019 proces modernizacji floty wszedł w końcową fazę. Do eksploatacji 

wprowadzono 19 kolejnych autobusów elektrycznych osiągając ich docelową liczbę, 

jednocześnie skreślano ze stanu starsze pojazdy. Przełożyło się to na ponad 50% udział 

autobusów wyprodukowanych w 2018 roku. Najstarszymi pojazdami użytkowanymi 

były dwa marki Jelcz, model M121M, które zostały wyprodukowane w 1995 roku.  

Lata produkcji użytkowanych autobusów w 2019 roku zostały przedstawione  

w tabeli dwunastej. 

Tabela 12. Autobusy eksploatowane przez MZK w 2019 roku wg roku produkcji 

Rok produkcji Liczba sztuk Udział procentowy 

2018 60 53.57% 

2011 13 11.61% 

2007 2 1.79% 

2006 11 9.82% 

2005 8 7.14% 

2004 1 0.89% 

2003 3 2.68% 

2002 5 4.46% 

1999 1 0.89% 

1998 3 2.68% 

1997 2 1.79% 

1996 1 0.89% 

1995 2 1.79% 

Suma 112 100.00% 

Źródło: Dane MZK w Zielonej Górze 
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Autobusy elektryczne stanowiły 38% pojazdów użytkowanych przez MZK  

w 2019 roku. Znacząco zmieniła się również liczba najmniej ekologicznych pojazdów. 

Z 27 spełniających normy EURO I i II w 2019 na ulice Zielonej Góry wyjechało  

tylko 9 z nich, stanowiąc mniej niż 10% wszystkich wykorzystywanych w tym roku 

pojazdów. W tabeli trzynastej przedstawiono procentowy udział wykorzystywanych 

pojazdów wg norm emisji spalin. 

Tabela 13. Liczba autobusów we flocie MZK w 2019 roku pod względem spełniania 

norm emisji spalin 

Norma 
Liczba 

sztuk 
Udział procentowy 

EURO I
 2 1.79% 

EURO II 7 6.25% 

EURO III 26 23.21% 

EURO IV 4 3.57% 

EURO V 13 11.61% 

EURO VI 17 15.18% 

Pojazdy elektryczne 43 38.39% 

Suma 112 100.00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK w Zielonej Górze 

4.2.2 Emisja szkodliwych substancji z transportu 

Jak wspomniano w rozdziale 1.6 transport odpowiada za 60% całkowitej emisji NOx, 

21% emisji CO2 i 6% emisji pyłu zawieszonego. Pojazdy świadczące usługi 

publicznego transportu zbiorowego pokonują dziennie nawet do 300 kilometrów,  

a całkowita praca przewozowa w zielonogórskim MZK oscyluje wokół 5 milionów 

wozokilometrów rocznie [Dane MZK w Zielonej Górze]. 

Pierwszym krokiem do potwierdzenia hipotezy było wyliczenie wielkości emisji 

zanieczyszczeń przez tabor MZK w Zielonej Górze. W tym celu należało dokonać 

konwersji wartości dopuszczalnej emisji [Tabela 1.], która podawana jest w gramach  

na kilowatogodzinę, do gramów na przejechany kilometr. Taka konwersja została 

wykonana w Modelu Finansowym do Studium wykonywalności dla projektu 

Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu w Zielonej Górze i przedstawia ją 

tabela czternasta. Wartości te różnią się dla autobusów osiemnastometrowych (MAXI)  

i dwunastometrowych (MEGA). 
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Tabela 14. Wartości emisji szkodliwych substancji w zależności od spełnianej normy 

EURO dla autobusów w g/km 

Norma Jednostka 

/Rodzaj pojazdu 

HC NOx PM 

MEGA MAXI MEGA MAXI MEGA MAXI 

EURO I
 g/km 5.66 4.56 41.18 33.16 1.85 1.49 

EURO II g/km 5.63 4.17 35.83 26.52 0.77 0.57 

EURO III g/km 3.62 2.56 27.49 19.43 0.57 0.39 

EURO IV g/km 2.50 1.68 19.04 12.74 0.11 0.07 

EURO V g/km 2.50 1.68 10.88 7.28 0.11 0.07 

EURO VI g/km 0.72 0.53 2.20 1.64 0.06 0.04 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [SWECO Consulting, 2017] 

Ustalono również emisję CO2 na poziomie 2,7 kg na litr spalonego oleju 

napędowego [EIB, 2018]. 

Kolejną czynnością było określenie ilości przejechanych kilometrów  

w analizowanych latach dla każdego typu pojazdu oraz ilości spalonego oleju 

napędowego. Ich ilość przedstawia tabela piętnasta. 

Tabela 15. Ilość przejechanych kilometrów z podziałem na typy pojazdów oraz ilość 

zużytego oleju napędowego w analizowanym przedziale czasu 

Typ pojazdu 

Ilość przejechanych kilometrów 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

MEGA MAXI MEGA MAXI MEGA MAXI 

EURO I
 408 622.8 69 840.8 61 0237.7 68 810.5 - 17 860.7 

EURO II 232 638.4 600 255.1 44 172.1 504 518.2 - 62 511.3 

EURO III - 1 995 895.2  2 047 669.4 - 1 317 281.4 

EURO IV 81 250.1 359 009.8 59 610.1 328 319.1 5 269 2 689 

EURO V 134 881.7 873 999 129 865.5 862 230.6 120 653.8 652 103.1 

EURO VI - - 615 658.3 - 775 195.9 - 

ELEKTRYCZNY - - - 45 381 - 2 088 113.9 

Łącznie 4 756 392.9 4 767 258.5 5 041 678.1 

 Ilość zużytego oleju napędowego [l]  

1 952 183.17 1 975 407.22 1 300 978.52 

Źródło: Dane MZK w Zielonej Górze 

Na podstawie powyższych danych można obliczyć emisję analizowanych 

składników spalin mnożąc wskaźnik odpowiedni dla niego i typu pojazdu razy ilość 
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przejechanych kilometrów w wybranym roku. Przeliczone wyniki przedstawiają tabele 

szesnasta, siedemnasta, osiemnasta i dziewiętnasta.
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Tabela 16. Wyliczona wielkość emisji analizowanych składników spalin w kilogramach dla autobusów klasy MEGA w badanym okresie 

Rok 

Emisja [kg] 

2017 2018 2019 

Norma emisji HC NOx PM HC NOx PM HC NOx PM 

EURO I 2 313.57 16 826.00 757.17 345.51 2 512.79 113.08 - - - 

EURO II 1 309.76 8 334.86 178.6 248.69 1 582.58 33.91 - - - 

EURO III - - - - - - - - - 

EURO IV 203.13 1 547 8.94 149.03 1 134.98 6.56 13.17 100.32 0.58 

EURO V 337.43 1 467.07 14.67 324.88 1412.51 14.13 301.83 1 312.32 13.12 

EURO VI - - - 440.20 6 696.34 33.86 554.27 1 705.43 42.64 

Łączna emisja 4163.89 28174.93 959.38 1508.3 13 339.2 201.53 869.27 3 118.07 56.34 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 17. Wyliczona wielkość emisji analizowanych składników spalin w kilogramach dla autobusów klasy MAXI w badanym okresie 

Rok 

Emisja [kg] 

2017 2018 2019 

Norma emisji HC NOx PM HC NOx PM HC NOx PM 

EURO I 318.45 2 315.97 104.22 313.75 2 281.80 102.68 81.44 592.27 26.65 

EURO II 2 501.40 15 918.00 341.10 2 102.44 13 379.18 286.70 260.50 16 57.72 35.52 

EURO III 5 117.79 38 771.16 775.42 5 250.55 39 776.89 795.54 3 377.72 25 588.78 511.78 

EURO IV 603.14 4 573.78 25.13 551.58 4 182.79 22.98 4.52 34.26 0.19 

EURO V 1 464.10 6 365.67 63.66 1 444.39 6 279.96 62.80 1 092.39 4 749.52 47.50 

EURO VI - - - - - - - - - 

Łączna emisja 10 004.88 67 944.58 1309.53 9 662.71 65 900.61 1 270.70 4 816.56 32 622.55 621.63 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 18. Podsumowanie i analiza dynamiki zmian wielkości emisji analizowanych składników spalin w kilogramach w badanym okresie 

 HC NOx PM CO2 

Rok 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Emisja [kg] 14 168.77 11 171.01 5 685.83 96 119.51 79 239.81 35 740.62 2 268.91 1 472.23 677.97 5 270 894.56 5 333 599.49 3 512 642 

Różnica w poziomie emisji [kg] 

2018 względem 2017 -2 996.76 (-21,1%) -16 876.7 (-17,6%) -796.68  (-35,1%) 62 704.93 (+1,1%) 

2019 względem 2018 -5 485.18 (-49,1%) -43 499.19 (-54,9%) -794.26 (-53,9%) -1 820 957.49 (-34,1%) 

2019 względem 2017 -8 481.94 (-59,8%) -60 378.89 (-62,8%) -1 590.94 (-70,1%) -1 758 252.56  (-33,3%) 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 19. Podsumowanie i analiza dynamiki zmian wielkości emisji analizowanych składników spalin w gramach na kilometr  

w badanym okresie 

 HC NOx PM CO2 

Rok 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Emisja [g/km] 2.98 2.34 1.13 20.21 16.62 7.09 0.48 0.31 0.13 1108.17 1118.8 696.72 

Różnica w poziomie emisji [g/km] 

2018 względem 2017 -0,64 (-21,4%) -3,59 (-17,8%) -0,17 (-35,4%) 10,63 (+1%) 

2019 względem 2018 -1,21 (-51,7%) -9,53 (-57,3%) -0,18 (-58%) -422,08 (-37,7%) 

2019 względem 2017 -1,85 (-62%) -13,12 (-64,9%) -0,35 (-72,9%) -411,45 (-37,1%) 

Źródło: Opracowanie własne
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4.2.3 Zanieczyszczenie powietrza w Zielonej Górze 

Oceny jakości powietrza za pośrednictwem swoich regionalnych struktur dokonuje 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zobowiązuje go do tego art. 89 Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396).  

W latach 2017-2018 stan powietrza w mieście Zielona Góra określany był mianem 

strefy A (za wyjątkiem stężenia bezno(a)pirenu), która oznacza, iż poziomy stężeń 

badanych substancji nie przekroczyły normy [WIOŚ, 2018], [GIOŚ, 2019],  

[GIOŚ 2020]. Dalsze działania władz miejskich w tym zakresie mają skupiać się  

na utrzymaniu tego poziomu oraz dążeniu do jak najlepszej jakości. Od 2018 roku 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze podaje całkowitą 

emisję monitorowanych przez niego substancji. Wśród nich są dwie, które były 

analizowane w niniejszej pracy, z uwagi na emisje generowane przez autobusy 

wykorzystywane w komunikacji publicznej w Zielonej Górze. Poziom ich emisji 

przedstawia tabela dwudziesta. 

Tabela 20. Całkowita wielkość emisji NOx i PM w Zielonej Górze w latach 2018-

2019 

Wielkość emisji [kg] 

Rok 2018 2019 

Badany związek/cząstka Całkowita Z transportu drogowego Całkowita Z transportu drogowego 

NOx 1 266 664 696 639 1 115 424 639 360 

PM 601 165 71 268 455 017 62 708 

Źródło: Opracowanie własna na podstawie [GIOŚ, 2019], [GIOŚ 2020] 

Na podstawie danych z tabeli dwudziestej można stwierdzić, że całkowita emisja 

NOx w Zielonej Górze w 2019 roku względem roku poprzedniego spadła o 111 ton,  

w tym o 57 ton zmniejszyła się emisja z transportu drogowego. W przypadku pyłów 

zawieszonych (PM) liczby te wynoszą odpowiednio 146 i 8 ton.  

4.3 Dyskusja wyników 

Na podstawie obliczeń zamieszczonych w tabeli osiemnastej można stwierdzić,  

że emisja węglowodorów aromatycznych spadła w ciągu dwóch lat o blisko 9,5 tony. 

Między 2019 a 2017 rokiem emisja pyłów zawieszonych spadła o ponad półtorej tony, 

co dało aż 70% spadek, a o 60 ton, tj. o 62,8% zmniejszyła się emisja tlenków azotu. 

Emisja dwutlenku węgla jako jedyna wzrosła (o 1,1%) pomiędzy 2017 i 2018 rokiem. 

Było to związane ze zwiększeniem pracy przewozowej, której nie skompensowały 
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wprowadzane w drugiej połowie roku do ruchu autobusy zasilane energią elektryczną. 

Efekt ten widać w 2019 roku, w którym emisja dwutlenku węgla względem roku 2017 

spadła o 1758 ton.  

 Zauważa się obserwacje tożsame z powyższymi, gdy wielkość emisji przeanalizuje 

się względem przejechanych kilometrów (Tabela 19.). Emisja w 2019 roku względem 

2017 spadła dla węglowodorów o 62%, tlenków azotu o 64,9%, pyłów zawieszonych  

o 72,9%, a dwutlenku węgla o 37,1%. 

Spadek emisji NOx i PM z zielonogórskiego transportu publicznego można 

porównać również z całkowitym spadkiem emisji z transportu drogowego w mieście.  

Tabela 21. Udział spadku emisji z transportu publicznego w spadku emisji  

z transportu drogowego w Zielonej Górze w latach 2018-2019 

Całkowity spadek emisji  

z transportu drogowego [kg] 

Spadek emisji  

z transportu publicznego [kg] 

Procentowy udział spadku emisji  

z transportu publicznego  

w spadku emisji  

z transportu drogowego 

NOx 

57 279 43 499 75,9% 

PM 

8 560 794 9,2% 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedstawione wyniki w tabeli dwudziestej pierwszej dowodzą, że wymiana floty  

w zielonogórskim MZK przyczyniła się do blisko 76% redukcji emisji NOx z transportu 

drogowego i 9% redukcji emisji pyłów, między rokiem 2018 i 2019.  

W tabeli dwudziestej drugiej porównano w jakim stopniu do spadku emisji przyczyniły 

się pojazdy typu MEGA i MAXI. 
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Tabela 22. Analiza udziału spadku emisji badanych substancji w zależności  

od rodzaju taboru 

Różnica w poziomie emisji [kg] 

Badana 

substancja 
HC NOx PM 

Typ taboru MEGA MAXI MEGA MAXI MEGA MAXI 

2018 

względem 

2017 

-2 665,59 

(88,9%) 

-342.17 

(11,1%) 

-14 835.73 

(87,9%) 

-20 493.97 

(12,1%) 

-757.85 

(95,1%) 

-38.83 

(4,9%) 

W sumie -2 996.76 -16 876.7 -796.68  

2019 

względem 

2018 

-639.03 

(11,6%) 

-4 846.15 

(88,4%) 

-10 221.13 

(23,5%) 

-33 278.06 

(76,5%) 

-145.19 

(18,2%) 

-649.07 

(81,8%) 

W sumie -5 485.18 -43 499.19 -794.26 

2019 

względem 

2017 

-3 294.62 

(38,8%) 

-5 188.32 

(61,2%) 

-2 5056.86 

(41,4%) 

-35 322.03 

(58,6%) 

-903.04 

(56,7%) 

-687.9 

(43,3%) 

W sumie -8 481.94  -60 378.89 -1 590.94 

Źródło: Opracowanie własne 

Wynika z niej, iż za zmniejszenie emisji pomiędzy 2017 i 2018 rokiem odpowiadają 

wprowadzone do ruchu pojazdy klasy MEGA, zasilanie silnikiem Diesla,  

spełniające normę emisji spalin EURO VI. Składowe redukcji emisji zmieniają się  

pomiędzy 2018 i 2019 rokiem, kiedy to autobusy zasilane energią elektryczną 

przejechały ponad 40% wszystkich wykonanych przez MZK w Zielonej Górze 

kilometrów. Wprowadzenie ich do ruchu odpowiada za ponad 75% redukcję emisji 

węglowodorów, tlenków azotu i pyłów w 2019 roku. W stosunku do roku bazowego 

(2017) pojazdy te przyczyniły się do redukcji emisji pyłów o 43%, tlenków azotu o 58%  

i węglowodorów o 61%. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzenie do eksploatacji autobusów 

elektrycznych w wymierny sposób przyczyniło się do poprawy jakości powietrza  

w Zielonej Górze. Działania te korespondują z zaleceniem GIOŚ, by utrzymywać 

poziom emisji w mieście na dotychczasowym poziomie i dążyć do jego jak największej 

poprawy. 

Należy zatem przyjąć, że hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. 
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Zakończenie  

W pracy przedstawiono funkcjonowanie transportu miejskiego w kontekście 

logistyki miasta, a także przedstawiono środki transportu w nim wykorzystywane. 

Opisano również rozwiązania mające sprawić, że zielonogórski transport publiczny 

będzie bardziej przyjazny dla środowiska. 

W pracy wyliczono emisję dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i pyłów 

zawieszonych przez autobusy użytkowane w latach 2017-2019. Następnie przyrównano 

ją do całkowitej emisji z transportu drogowego w mieście i na tej podstawie określono 

jej udział w całkowitym spadku emisji z tego źródła. W toku wyliczeń wykazano,  

że inwestycja w nowy tabor przyczyniła się do spadku emisji tlenków azotu aż o 60 ton, 

z czego wprowadzenie do eksploatacji pojazdów zasilanych energią elektryczną 

zmniejszyło ją o 35 tony. Emisja pyłów spadła o blisko 1600 kilogramów,  

a wprowadzenie taboru elektrycznego pomogło ją zredukować o blisko 700 

kilogramów. Emisja węglowodorów spadła o prawie osiem i pół tony, w tym o ponad 

pięć ton dzięki autobusom elektrycznym. Emisja dwutlenku węgla  

do atmosfery względem 2017 roku spadła o 1758 ton.  

Niniejsza praca, która jest jedną z pierwszych prób zbadania wpływu autobusów 

zasilanych energią elektryczną na środowisko, wykazała, że ich zakup był dobrą 

decyzją. W ujęciu lokalnym bezsprzecznie przyczyniła się ona do poprawy jakości 

powietrza, a także emisji hałasu. Pojazdy zasilane energią elektryczną są znacznie 

cichsze zarówno dla obserwatora zewnętrznego jak i pasażera. Wymienione wyżej 

aspekty wpływają na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców, w szczególności 

pasażerów i tych mieszkających przy ciągach komunikacyjnych, po których poruszają 

się wspomniane autobusy. Brak spalinowej jednostki napędowej oznacza również,  

że konstrukcja pojazdu nie wpada w wibracje. Zmniejsza to dyskomfort pasażerów  

i ryzyko zapadnięcia przez kierowców na choroby zawodowe z tym związane.  

Autobusy zasilanie energią elektryczną są stosunkowo nowym rozwiązaniem,  

a Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze postanowił włączyć do swojej floty  

aż 43 pojazdy, które mają w niej blisko 42% udział. Nie ma drugiego takiego miasta  

(i przedsiębiorstwa) w Polsce i Europie, które wykonało tak zdecydowany krok  

i wprowadziło tak wielką liczbę autobusów w stosunku do całej floty do swojego 

systemu logistycznego. 
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Postuluje się jednak dalszą obserwację zielonogórskiego systemu komunikacji 

miejskiej, gdyż w trakcie 2019 roku również wycofywano starsze pojazdy spalinowe. 

Pełny efekt wymiany floty widoczny będzie po przeanalizowaniu danych z 2020 roku, 

ponieważ będzie to pierwszy pełny rok użytkowania docelowej liczby pojazdów. 

Należy również spojrzeć na problem w ujęciu globalnym i zbadać wpływ emisji 

zanieczyszczeń przy generowaniu energii elektrycznej i wytwarzaniu oleju 

napędowego, co będzie przedmiotem dalszej pracy naukowej autora. 
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Załączniki  

Załącznik nr 1 

Tabela 23. Pożądany docelowy poziom realizacji usług w przekroju poszczególnych 

postulatów przewozowych w 2020 r. w Zielonej Górze 

Postulat  

przewozowy 

Pożądany przejaw realizacji do 2020 r. 

Bezpośredniość  zapewnienie wszystkich statystycznie istotnych i oczekiwanych przez 

pasażerów połączeń bezpośrednich, zgłaszanych  

w badaniach preferencji pasażerów komunikacji miejskiej,  

w tym z obszaru połączonej z miastem gminy wiejskiej Zielona Góra 

 docelowe objęcie komunikacją miejską wszystkich byłych miejscowości 

w połączonej z miastem gminie wiejskiej Zielona Góra  

 systematyczne rozszerzanie zasięgu obsługi komunikacją miejską o 

miejscowości w zasięgu do 10 km od granic miasta  

(z partycypacją gmin ościennych w finansowaniu przewozów)  

Częstotliwość  pełna koordynacja rozkładów jazdy w całej sieci komunikacyjnej 

 utrzymanie wprowadzanych z początkiem 2015 r. standardów częstotliwości 

kursowania pojazdów na liniach poszczególnych kategorii wraz ze stopniowym 

zwiększaniem liczby linii przyporządkowanych do najwyższych kategorii 

– I i II 

 praktyka zapewniania pełnej rytmiczności odjazdów pojazdów różnych linii, 

obsługujących wspólnie ciągi komunikacyjne, pełna koordynacja rozkładów 

jazdy różnych przewoźników na substytucyjnie obsługiwanych trasach 

 stworzenie miejsc szybkich przesiadek w ważnych węzłach 

 wprowadzenie priorytetów dla komunikacji miejskiej w miejscach dużego 

natężenia ruchu 

Dostępność 

 

 realizacja centrum przesiadkowego w Zielonej Górze 

 utrzymanie obecnego wskaźnika gęstości przystanków na km
2
 

 co najmniej utrzymanie obecnego udziału przystanków wyposażonych w wiaty 

w mieście oraz zwiększenie tego udziału na terenie połączonej z miastem 

gminy Zielona Góra 

 systematyczna odnowa wiat przystankowych – z zastosowaniem wiat 

zabudowanych 

 wyposażenie budowanych i modernizowanych przystanków w krawężniki 

naprowadzające – ułatwiające zatrzymanie pojazdów bezpośrednio przy 

krawędzi jezdni oraz likwidacja barier w dojściach do przystanków 

Informacja  dynamiczna informacja przystankowa o rzeczywistych odjazdach pojazdów 

w centrum przesiadkowym i na wszystkich przystankach węzłowych  

 zintegrowana informacja o usługach transportu miejskiego i regionalnego 

w Internecie (z uwzględnieniem telefonów komórkowych),  

w centrum przesiadkowym oraz na przystankach przesiadkowych  

 doposażenie pojazdów w system zapowiedzi głosowych 

 kompletna informacja o przesiadkach na środki transportu regionalnego 

w węzłach intermodalnych i przesiadkowych 
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 tablice wewnętrzne z zapowiedzią kolejnych przystanków  

na trasie linii (elektroniczne koraliki) 

Koszt  utrzymanie atrakcyjności cenowej sieciowych biletów okresowych  

do jednorazowych, z docelowym parytetem nie wyższym niż 25 

 wdrożenie systemu Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, obejmującego 

docelowo cały asortyment biletów komunikacji miejskiej, co najmniej 

miesięczne bilety komunikacji aglomeracyjnej oraz inne usługi atrakcyjne  

dla pasażerów 

 rozszerzenie systemu całodobowej sprzedaży biletów w systemie 

automatycznym 

 wymiana taboru na elektryczny – efektywniejszy energetycznie  

i ekonomicznie 

Niezawodność  wprowadzenie priorytetów w ruchu drogowym dla pojazdów komunikacji 

miejskiej 

 uzyskanie wskaźnika realizacji rozkładu jazdy, mierzonego liczbą wykonanych 

kursów – powyżej 99,9% 

 osiągnięcie średniego wieku taboru poniżej 8 lat 

Prędkość  zwiększenie obecnego średniego poziomu prędkości komunikacyjnej dla sieci 

autobusowej w granicach miasta co najmniej o 5% 

 wprowadzenie priorytetów dla transportu publicznego w ruchu ulicznym 

 zapewnianie adekwatności do rzeczywistości rozkładowych czasów jazdy, 

różnicowanie czasów jazdy w poszczególnych godzinach i dniach tygodnia – 

w zależności od możliwości technicznych taboru oraz ruchu ulicznego 

Punktualność  udział odjazdów opóźnionych powyżej 3 min do 10% 

 udział kursów przyspieszonych powyżej 1 min do 1% 

 stałe wykorzystywanie systemu GPS do kontroli punktualności oraz  

do dostosowania rozkładowych czasów przejazdu do realiów ruchu 

(wydłużanie lub skracanie czasów przejazdów na odcinkach sieci ulicznej  

o zmiennych warunkach ruchowych, z uwzględnieniem zmienności czasu 

przejazdu w różnych porach doby) 

Rytmiczność  utrzymanie zasady rytmicznej obsługi głównych ciągów komunikacyjnych, 

realizowanej wspólnie przez kilka linii – jako nadrzędnej wytycznej  

do konstrukcji rozkładów jazdy 

Wygoda  wymiana co najmniej najstarszego taboru do poziomu osiągnięcia średniego 

wieku poniżej 8 lat 

 nieprzekraczanie maksymalnego zapełnienia w wysokości 70% pojemności 

nominalnej pojazdu 

 dodatkowe wyposażenie pojazdów zapewniające wygodę  

i bezpieczeństwo podróżowania: klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, 

monitoring przestrzeni pasażerskiej z rejestracją obrazu 

 uruchomienie centrum przesiadkowego i intermodalnych przystanków 

przesiadkowych  

 dostosowanie przystanków do potrzeb komunikacji miejskiej (perony, wiaty, 

zatoki), lokalizacja nowych i zmiany lokalizacji w miarę potrzeb 

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2020 dla miasta 

Zielonej Góry i Gminy Zabór, która zawarła z miastem Zielona Góra porozumienie w sprawie wspólnej 

organizacji transportu publicznego, 2014-2015 
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Załącznik nr 2 

 

Rys. 13. Schemat połączeń publicznego transportu zbiorowego w Zielonej Górze 

(aktualny na dzień 01.06.2020) 

Źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze  


