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Wstęp
Możliwość wsparcia inwestycji taborowych w komunikacji miejskiej środkami zewnętrznymi, w tym także Unii Europejskiej, nie tylko dynamizuje proces unowocześniania taboru
w miastach z już funkcjonującymi przewozami, ale i stanowi jedną z przesłanek uruchomienia
komunikacji miejskiej w mniejszych ośrodkach, do tej pory jej nieposiadających. Pozyskanie
zewnętrznego finansowania inwestycji umożliwia uruchomienie komunikacji miejskiej od podstaw, przy wykorzystaniu do jej obsługi najnowocześniejszych pojazdów nisko- lub nawet zeroemisyjnych. Brak wcześniej funkcjonujących przewozów miejskich stwarza warunki do zaprojektowania sieci nieobarczonej pewnymi zaszłościami, przez co mogącej w sposób bardziej
efektywny zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności w zakresie podróży miejskich, ewidentnie
podnosząc jakość życia w danym mieście.
Jednym z miast, w którym rozważa się utworzenie komunikacji miejskiej, jest Złotów –
położony w południowo-zachodniej części Pojezierza Krajeńskiego, w województwie wielkopolskim, tworzący odrębną jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Miasto Złotów. Miasto
w całości otacza gmina wiejska Złotów (obwarzankowa), a obydwie te jednostki samorządu
terytorialnego należą do powiatu złotowskiego.
Według Banku Danych Lokalnych GUS na dzień 31 grudnia 2017 r., miasto Złotów zamieszkiwało 18 441 osób, co przy powierzchni 11,58 km2, oznacza gęstość zaludnienia 1 592
osoby na 1 km2. Zajmującą powierzchnię 292,5 km2 gminę wiejską Złotów zamieszkiwało
w tym samym czasie 9 899 osób, czyli 34 osoby na 1 km2. Powierzchnia gminy wiejskiej była
więc ponad 25-krotnie większa od powierzchni miasta, liczba ludności – o 44% mniejsza, a
gęstość zaludnienia – prawie 47-krotnie mniejsza od charakteryzującej miasto.
W rankingu liczby ludności 940 miast Polski, wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r., Złotów
zajmował 239. miejsce, a pod względem powierzchni – dopiero pozycję 529. Gęstość zaludnienia jest więc w Złotowie ponad dwukrotnie większa niż przeciętna dla krajowych miast
o podobnej liczbie ludności. Ze względu na koncentrację zabudowy wielorodzinnej i skupienie
większości mieszkańców na stosunkowo niewielkim obszarze, ograniczonym od północy rzeką
Głomią, brzegiem Jeziora Baba i ul. Królowej Jadwigi, od wschodu – linia kolejową nr 203,
od południa – ul. Powstańców i od zachodu – brzegiem Jeziora Miejskiego, w Złotowie nie
zdecydowano się na uruchomienie komunikacji miejskiej w okresie gospodarki centralnie sterowanej – w ramach przedsiębiorstwa komunikacyjnego operującego wówczas w skali całego
województwa pilskiego.
Przesłanki zorganizowania komunikacji miejskiej pojawiły się natomiast w późniejszym
okresie – wraz z rozwojem przestrzennym miasta, przejawiającym się w zagospodarowywaniu
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nowych obszarów. Rezultatem zmian w strukturze zagospodarowania przestrzennego miasta
stało się peryferyjne usytuowanie dworca autobusowego – przy stacji kolejowej we wschodniej
części miasta, w znaczącym oddaleniu od osiedli mieszkaniowych w jego zachodniej, północnozachodniej i północno-wschodniej części. Ścisłe centrum Złotowa – rejon ul. Nowej i Kościelnej
wraz z rynkiem – także pozostaje w pewnym oddaleniu od skupisk zabudowy wielorodzinnej
we wschodniej części miasta, które ulokowane zostały pomiędzy najstarszą częścią miasta
a dworcami autobusowym i kolejowym. Z opisanych przyczyn, na przestrzeni ostatnich kilku
lat, postulaty uruchomienia w Złotowie komunikacji miejskiej pojawiały się dość często.
W 2017 r. przystąpiono do prac zmierzających do utworzenia połączeń komunikacji miejskiej (były to drugie tego typu działania w historii miasta – pierwsze podejmowano bezpośrednio po transformacji ustrojowej, na początku lat 90. ubiegłego stulecia). Po podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Złotów a przewoźnikami autobusowymi, funkcjonującymi
w ramach komunikacji regionalnej – na własny rachunek ekonomiczny – od dnia 17 kwietnia
2017 r., mieszkańcom miasta i osobom przemieszczającym się w jego granicach, zapewniono
dodatkową funkcjonalność kursów realizowanych w dłuższych relacjach. Efektem współpracy
samorządu i przewoźników regionalnych stała się zintegrowana informacja pasażerska –
na przystankach oraz w serwisie internetowym miasta pojawiły się specjalnie przygotowane
rozkłady jazdy, nawiązujące szatą graficzną do rozkładów jazdy stosowanych w komunikacji
miejskiej, w których zaprezentowano wspólne odjazdy wszystkich przewoźników na poszczególnych trasach wylotowych z miasta.
Jako główny przystanek wybrano dworzec autobusowy, na którym kończą się i rozpoczynają kursy wszystkich linii regionalnych w Złotowie. Trasy od dworca do granic miasta zostały ponumerowane od 1 do 5 i pokrywały się z trasami linii regionalnych. Informacja o numerze trasy zamieszczona została w rozkładach jazdy opublikowanych na przystankach i w serwisie internetowym. Przewoźnicy nie byli jednak zainteresowani dostosowaniem swoich rozkładów jazdy i tras przejazdu autobusów do obsługi ruchu wewnątrzmiejskiego. Taryfy opłat
także pozostały zindywidualizowane – ustalane samodzielnie przez każdego z przewoźników.
Pod wpływem braku wzrostu popytu na przewozy wewnątrzmiejskie, w 2018 r. wprowadzono na terenie miasta specjalną cenę za przejazd – na poziomie 1 zł, jednak rozwiązanie to
także nie wpłynęło znacząco na wzrost zainteresowania ofertą przewoźników regionalnych
w podróżach miejskich. Zarówno w 2017 r., jak i po wprowadzeniu udogodnień taryfowych
w 2018 r., przewozy wyłącznie na terenie miasta realizowali w skali dnia tylko pojedynczy
pasażerowie.
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W lutym 2018 r. przystąpiono do realizacji kolejnego projektu związanego z zorganizowaniem komunikacji miejskiej w Złotowie. W dniach 22 i 23 lutego 2018 r. uruchomiono specjalną, bezpłatną linię, obsługiwaną testowym autobusem elektrycznym marki Ursus CS12E.
Trasa linii rozpoczynała się na pętli przy ul. Kujańskiej i została poprowadzona okrężnie przez
dworzec autobusowy, cmentarz komunalny, centrum miasta, osiedle przy ul. Jeziornej i przy
ul. 8 Marca, ponownie przez centrum miasta i dworzec autobusowy, tym razem bez zajazdu
na cmentarz komunalny, do ul. Kujańskiej. W pierwszym dniu zaplanowano wykonanie pięciu
kursów, w drugim – sześciu. Funkcjonowanie bezpłatnej linii autobusowej spotkało się z bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców Złotowa.
Oprócz linii autobusowej uruchomiona została także internetowa ankieta, w której każdy
mieszkaniec miasta mógł wypowiedzieć się na temat planów uruchomienia w Złotowie komunikacji miejskiej. Z możliwości tej skorzystało aż 745 osób, z których zdecydowana większość
bo aż 96,1% opowiedziała się za kontynuacją działań zmierzających do uruchomienia miejskiego transportu publicznego. Zebrano także 283 uwagi i postulaty, dotyczące zarówno trasy
przejazdu autobusów, rozkładu jazdy, jak i dodatkowych przystanków, a nawet połączenia
ze Złotowem miejscowości ościennych.
W wyniku bardzo dużego zainteresowania mieszkańców Złotowa tym rodzajem transportu, następnym krokiem było uruchomienie w okresie Wszystkich Świętych połączenia autobusowego z cmentarzem komunalnym. W dniach 27-31 października 2018 r. w rozkładzie jazdy
zaplanowano wykonanie trzech par kursów. Ze względu na duży ruch pojazdów w rejonie
cmentarza komunalnego i związane z tym możliwe bardzo duże opóźnienia autobusu, zrezygnowano z funkcjonowania linii w dniu 1 listopada. Do realizacji połączenia wybrana została
firma „Jozin-Trans” Józef Świtalla ze Złotowa, która obsługiwała je minibusem. Trasa linii łączyła cmentarz komunalny z osiedlem przy ul. Jastrowskiej – poprzez centrum miasta. Opisane
przedsięwzięcie także zostało bardzo przychylnie przyjęte przez mieszkańców miasta.
Działania podjęte przez samorząd Złotowa w zakresie uruchomienia komunikacji miejskiej i bardzo pozytywny ich odbiór przez mieszkańców, zaowocowały powstaniem niniejszej
analizy – jako kolejnego kroku w kierunku uruchomienia miejskiego publicznego transportu
zbiorowego. Głównym celem niniejszej koncepcji jest zatem określenie zakresu funkcjonowania linii komunikacji miejskiej obsługującej miasto Złotów, zaproponowanie przebiegu tras linii
i rozkładów jazdy, określenie zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz wyspecyfikowanie wymogów taborowych i niezbędnego wyposażenia pojazdów, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
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W ramach przyjętej w niniejszej koncepcji zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do zapewnienia racjonalnego zakresu usług świadczonych przez
komunikację miejską na obszarze miasta Złotowa.
Racjonalność tę determinuje:
▪

dostosowanie ilości i jakości usług świadczonych przez komunikację miejską do preferencji
i oczekiwań pasażerów, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;

▪

zapewnienie wysokiej jakości usług komunikacji miejskiej, tworzących realną alternatywę
dla podróży własnym samochodem osobowym;

▪

redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;

▪

uwarunkowania ekonomiczno-finansowe określonych rozwiązań w zakresie kształtowania
taryfy i oferty przewozowej.
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1. Zakres i podstawy prawne opracowania
oraz zastosowane definicje i określenia
1.1. Struktura analizy i dokumenty źródłowe
Przyjęta w koncepcji strategia zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego jest
zgodna z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej, Polski, województwa wielkopolskiego
i powiatu złotowskiego.
Zakres koncepcji obejmuje:
▪

zidentyfikowanie potrzeb przewozowych;

▪

zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy w ramach komunikacji miejskiej;

▪

określenie charakterystyki środków transportu;

▪

określenie zasad finansowania usług przewozowych;

▪

ustalenie zasad organizacji komunikacji miejskiej.
Opracowanie koncepcyjne uzupełniają dwa załączniki, dołączone na jego końcu. Załącz-

nik nr 1 stanowią mapki projektowanej trasy linii złotowskiej komunikacji miejskiej: nr 1A
w wariancie I i nr 1B – w wariancie II. Załącznik nr 2 to z kolei projekty szczegółowych rozkładów jazdy dla obydwu wariantów:
▪

nr 2.1A – dla wariantu I trasy w wersji ekspansywnej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 15 minut;

▪

nr 2.1B – dla wariantu I trasy w wersji umiarkowanej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 20 minut;

▪

nr 2.2A – dla wariantu II trasy w wersji ekspansywnej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 15 minut;

▪

nr 2.2B – dla wariantu II trasy w wersji umiarkowanej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 20 minut.
W przygotowaniu opracowania uwzględniono w szczególności:

▪

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
(Dz. Urz. UE, l. 315/1 z dnia 3.12.2007 r.), zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. UE, l. 354/22 z dnia
23.12.2016 r.);

▪

ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2016 z późn. zm.), określaną w tekście także skrótowo „ustawą o ptz”;
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▪

ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 58 z późn. zm.);

▪

ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244);

▪

ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.), określaną w tekście także skrótowo „ustawą o elektromobilności”.
W opracowaniu przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych.
Ujęto również dokumenty strategiczne, takie jak:

▪

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym”;

▪

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Wielkopolskiego”;

▪

„Plan transportowy dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku”;

▪

„Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”;

▪

„Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020”;

▪

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 2015-2020”;

▪

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2026”;

▪

„Plan Rewitalizacji dla Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2025”;

▪

„Plan rozwoju przedsiębiorczości Gminy Miasto Złotów na lata 2017-2022”;

▪

„Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020”;

▪

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotowa”.
W koncepcji przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych, wskazując

na jej zgodność z ich wytycznymi.
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1.2. Definicje i określenia
Używane w opracowaniu wyrażenia, uszeregowane poniżej w kolejności alfabetycznej,
zostały zdefiniowane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (oraz uzupełnione
w oparciu o inne akty prawne) i oznaczają odpowiednio:
▪

komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo:
-

miasta i gminy,

-

miast, albo

-

miast i gmin sąsiadujących

-

jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego;

▪

komunikacja regionalna – niezdefiniowane w prawodawstwie przewozy pasażerskie
w publicznym transporcie zbiorowym, wykonywane na regularnych liniach zwykłych i niebędące komunikacją miejską; komunikacją regionalną mogą być gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie lub międzywojewódzkie przewozy pasażerskie;

▪

organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu
terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie
publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze;

▪

operator publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budżetowy oraz
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu
osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej określonej w umowie;

▪

plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – zwany
w opracowaniu „planem” lub „planem transportowym” – dokument, o którym mowa w rozdziale 2 (art. 9-14) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz w rozporządzeniu
ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

▪

podmiot wewnętrzny – odrębna prawnie jednostka, powołana do świadczenia zadań
własnych jednostki samorządu lokalnego, podlegająca kontroli właściwego organu lokalnego, a w przypadku grupy organów – przynajmniej jednego właściwego organu lokalnego,
analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami;

▪

przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie
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kolejowym – na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (do wykonywania regularnego przewozu osób w transporcie kolejowym);
▪

przewóz o charakterze użyteczności publicznej – powszechnie dostępna usługa
w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego
transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze;

▪

publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej;

▪

rekompensata – środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi
publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
W opracowaniu przyjęto pisownię nazw jednostek samorządu terytorialnego, typu

„gmina Złotów”, „miasto Złotów” czy „powiat złotowski”, zgodnie z ogólnymi zasadami gramatyki, czyli z małej litery, używając wielkiej litery tylko w sytuacji, gdy nazwy te użyto w znaczeniu nazw własnych, np. stron umowy.
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2. Uwarunkowania rozwoju sieci publicznego transportu
zbiorowego
2.1. Strategia mobilności w Unii Europejskiej i w Polsce
Mobilność uznaje się za ważny czynnik sprzyjający spadkowi bezrobocia, o ogromnym
wpływie na zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. Wzrost mobilności realizowany poprzez
motoryzację indywidualną skutkuje szeregiem negatywnych zjawisk, związanych przede
wszystkim z niedostateczną przepustowością infrastruktury drogowej i zanieczyszczeniem środowiska. W związku z tym, podejmuje się działania mające na celu uatrakcyjnienie alternatywnych w stosunku do prywatnego samochodu osobowego sposobów przemieszczania się, w tym
przede wszystkim korzystania z transportu zbiorowego.
Transport publiczny powinien być łatwo dostępny dla wszystkich, bez względu na ich
sprawność fizyczną, wiek, sprawowaną opiekę (dzieci, osoby w podeszłym wieku), czy inne
cechy. Zasada równego dostępu jest fundamentem tworzenia w Unii Europejskiej nowych
funkcji publicznych.
W Unii Europejskiej uważa się, że podstawowe problemy ekologiczne związane są z przewagą stosowania produktów z ropy naftowej jako paliwa, co powoduje wzmożoną emisję CO2,
zanieczyszczenie powietrza i nadmierny hałas. Transport jest jednym z trudniejszych sektorów,
jeśli chodzi o kontrolę emisji CO2. Pomimo postępu technicznego, wzrost natężenia ruchu i sposób jazdy w obszarach zurbanizowanych (ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się), stanowią coraz
większe źródło emisji CO2 i tlenków azotu. Dzięki unijnym rozwiązaniom prawnym, obniżającym limity emisji szkodliwych substancji dla nowych pojazdów, na przestrzeni ostatnich 15 lat
(tj. od momentu przyjęcia pierwszej normy EURO), zdołano w sumie ograniczyć emisję tlenku
azotu i cząstek stałych o 30-40%. Warto dodać, że nastąpiło to pomimo wzrostu natężenia
ruchu1. Szczególnie istotne jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń w rejonach ochrony zasobów przyrody oraz w obszarach, w których występują przekroczenia stężeń dopuszczalnych.
Unia Europejska stale wspiera wszelkie formy rozwoju transportu elektrycznego, szczególnie
szynowego, niepowodującego emisji zanieczyszczeń w granicach miast.
Opracowana przez Komisję Europejską w 2011 r. „Biała Księga”2, przedstawia kierunki
europejskiej polityki transportowej, priorytety i sposoby ich osiągnięcia na najbliższe lata
(do 2030 r.). W dokumencie tym przedstawiono wizję konkurencyjnego i zrównoważonego

1

Zielona Księga: „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście”. Komisja Wspólnot Europejskich,

Bruksela, 25.9.2007 r., KOM (2007) 551.

Biała Księga: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Komisja Europejska, 28.3.2011, KOM
2

(2011) 144.

12

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

systemu transportu w ramach polityki wspólnotowej, przy jednoczesnym osiągnięciu celu obniżenia emisji CO2 o 60%, co wiązać się będzie z koniecznością częstszego wykorzystywania
autobusów i autokarów oraz transportu kolejowego i lotniczego, w przewozach pasażerów.
W transporcie zbiorowym popierane jest wykorzystywanie systemów ITS, zapewniających lepsze zarządzanie flotą pojazdów i dodatkowe usługi dla pasażerów. Zastosowanie systemu ITS pozwala na wzrost przepustowości ciągów drogowych o 20-30%, a ma to niezwykle
istotne znaczenie, ponieważ zazwyczaj możliwości rozbudowy dróg, w szczególności na obszarach miejskich, są bardzo ograniczone. Aktywne zarządzanie infrastrukturą transportu może
mieć również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko naturalne. ITS mógłby znaleźć
zastosowanie przede wszystkim w zarządzaniu sprawnymi powiązaniami pomiędzy poszczególnymi sieciami komunikacyjnymi, łączącymi strefy miejskie z podmiejskimi.
Aktualnie opracowane założenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej dla horyzontu
finansowego 2014-2020 r., m.in. w ramach Strategii Europa 2020 (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu), zakładają promowanie technologii ICT (teleinformatyki), zaawansowanych rozwiązań materiałowych, bioi nanotechnologii oraz zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania, bezpiecznego,
czystego i ekologicznego procesu wytwarzania energii, a dla transportu zbiorowego – inteligentnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportowych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dla funduszy europejskich na okres perspektywy finansowej 2014-2020, określa dla wszystkich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
że wszelkie cele osiągane będą w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz
unijnym wspieraniem celu zachowania ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego.
Wśród celów tematycznych oraz wspólnych ram strategicznych wymienione zostały w rozporządzeniu m.in. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej oraz promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
W ramach celu tematycznego promowania zrównoważonego rozwoju transportu określono priorytet inwestycyjny, tj. rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu i niskoemisyjnych) systemów transportu – w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.
W ramach celu tematycznego promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem
i wszelką dyskryminacją wymieniono priorytet inwestycyjny: promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz wsparcie
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rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich
i wiejskich.
Podpisana przez Polskę i Unię Europejską Umowa Partnerstwa3, określa strategię interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020, zgodną ze Strategią Europa 2000. Fundusze
europejskie, zgodnie z tą umową, będą wspierały realizację celów zdefiniowanych w Strategii
Rozwoju Kraju 2020, w tym w szczególności zwiększanie spójności terytorialnej. W umowie
przedstawiono szczegółową diagnozę aktualnej sytuacji w kraju oraz identyfikację podstawowych problemów dla których przewidywana jest interwencja funduszy europejskich, wspomagająca ich rozwiązanie. Jednym z takich problemów jest niewystarczająca spójność społeczna
i terytorialna, w tym niewystarczająca dostępność transportowa w układzie krajowym i regionalnym.
W ramach promowania zrównoważonego transportu, za ważny element uznaje się zapewnienie dostępności komunikacyjnej do najważniejszych ośrodków miejskich i ukierunkowanie wsparcia na zwiększenie udziału transportu publicznego. Jednym z podstawowych problemów funkcjonowania polskich miast i aglomeracji, jest niewydolna infrastruktura transportowa, przyczyniająca się do wydłużenia czasu przejazdu oraz zwiększająca liczbę wypadków.
Obecny standard przewozu osób znacznie odbiega od standardu występującego w Europie
Zachodniej, przez co zwiększa się zatłoczenie miast i obszarów podmiejskich i wzrasta emisja
CO2. W związku z tym, dużym wyzwaniem jest zapewnienie efektywnego systemu transportu
publicznego na tych obszarach.
W Krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)4 przyjmuje się jako misję, tworzenie optymalnych warunków przewozu osób i rzeczy – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Celem głównym strategii jest zwiększanie dostępności terytorialnej w wymiarze regionalnym i lokalnym, dla lepszego wykorzystania potencjału obszarów
położonych poza miastami wojewódzkimi.
Priorytetowe kierunki interwencji to:
▪

rozwijanie połączeń transportowych między ośrodkami subregionalnymi i obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi i wojewódzkimi oraz poprawa połączeń lokalnych;

▪

wzmacnianie powiązań transportowych zapewniających dostęp z miast wojewódzkich
do obszarów o specyficznych walorach i potencjałach rozwojowych (turystyka, przemysł,
kultura, środowisko itp.);

„Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa”, Ministerstwo Infrastruk-

3

tury i Rozwoju 2014.
4
Strategia przyjęta Uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.
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▪

rozwijanie i integrowanie systemów transportu publicznego – poprzez m.in. tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych transportu kołowego i kolejowego w celu poprawy
mobilności na poziomie lokalnym i regionalnym;

▪

rozwój i budowa infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W ramach tej strategii podejmowane będą m.in. działania zmierzające do:

▪

promowania rozwiązań z zakresu integracji podsystemów transportowych;

▪

integracji różnych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów intermodalnych (węzły
przesiadkowe, systemy "parkuj i jedź” itp.), wspólnych rozkładów jazdy, jednolitych systemów taryfowych i biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników (działania w skali regionów);

▪

promowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, np. poprzez rozwijanie systemów ITS,
zapewniających priorytet w ruchu drogowym środkom transportu publicznego;

▪

promocji transportu najmniej zanieczyszczającego środowisko i efektywnego energetycznie
(napęd elektryczny, gazowy, hybrydowy, ogniwa paliwowe itp.).
Podjęte działania będą zmierzały do zmniejszania kongestii transportowej, w szczegól-

ności na obszarach miejskich, poprzez:
▪

zwiększanie udziału transportu zbiorowego w przewozie osób;

▪

zintegrowanie transportu w miastach – łącznie z dojazdami podmiejskimi;

▪

optymalizację i integrację przewozów miejskich oraz regionalnych systemów transportu
osób;

▪

promocję ruchu pieszego i rowerowego;

▪

wydzielanie w miastach stref o niskiej emisji spalin.
2.2. Rozwój regionalnego systemu transportowego
w województwie wielkopolskim
Województwo wielkopolskie posiada dwa dokumenty planistyczne dotyczące systemu

transportowego. Pierwszym z nich jest „Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego
w perspektywie 2020 roku”5 – będący dokumentem implementacyjnym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Celu Tematycznego nr 7 –
„Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”. Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego
stanowi element szerszego systemu programowania, przygotowywanego na różnych poziomach – wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Plan określa zasady, które obiektywizują

5

Przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2434/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
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i wspomagają proces decyzyjny w zakresie wskazywania potrzeb inwestycji transportowych
w Wielkopolsce.
Wobec braku odrębnych dokumentów planistycznych dla sektora transportowego
w Wielkopolsce, plan transportowy przyjmuje, że cele strategiczne i operacyjne dla transportu
określone zostały w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”6. W dokumencie tym jako podstawowe wyzwanie transportowe dla Wielkopolski wskazano potrzebę
włączenia regionu w europejską przestrzeń transportową. Aby region mógł równomiernie
wzrastać, konieczna jest także poprawa powiązań komunikacyjnych wewnątrz województwa.
Obecny ich układ i stan nie zwiększa możliwych korzyści wynikających z funkcjonowania województwa w przestrzeni krajowej i europejskiej. Skupienie działań rozwojowych regionu przy
wykorzystaniu możliwości tranzytowych na osi wschód-zachód, powoduje marginalizację obszarów i ośrodków położonych w północnej i południowej części województwa.
Wśród dziewięciu celów strategicznych związanych z rozwojem regionu, na pierwszym
miejscu znalazł się cel „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu”. Niezbędnym
działaniem w tym kierunku powinno być poprawienie jakości połączeń z głównymi korytarzami
transportowymi, pomiędzy Poznaniem a ośrodkami subregionalnymi i obszarami wiejskimi.
Kierunek ten ma być osiągnięty poprzez modernizację dróg i jednocześnie modernizację transportu, w kierunku zastosowania jego elementów bardziej przyjaznych środowisku. Ważna jest
aktywizacja obszarów wiejskich i wykorzystanie ich potencjału oraz jednoczesne podejmowanie zintegrowanych działań w pozostałych obszarach funkcjonowania gospodarki. Konieczne
jest utworzenie w subregionalnych ośrodkach wzrostu infrastruktury logistycznej i handlowej
niezbędnej do powstania potrzeb transportowych.
W ramach celu strategicznego wyodrębnionych zostało 6 celów operacyjnych:
▪

zwiększenie spójności sieci drogowej;

▪

wzrost różnorodności oraz upowszechnienie efektywnych form transportu;

▪

rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego;

▪

lepsze wykorzystanie dróg wodnych;

▪

rozwój transportu zbiorowego;

▪

rozwój komunikacji lotniczej.
Cel piąty – „Rozwój transportu zbiorowego”, ma być realizowany przede wszystkim po-

przez:
▪

preferencje dla transportu szynowego;

6

Przyjęta w wersji zaktualizowanej Uchwałą nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
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▪

modernizację regionalnej sieci kolejowej oraz wzmocnienie jej integracji z pozostałymi
środkami komunikacji zbiorowej;

▪

modernizację systemu regionalnych przewozów pasażerskich;

▪

promocję transportu zbiorowego w miastach poprzez tworzenie ułatwień infrastrukturalnych dla tego rodzaju transportu (odrębne pasy ruchu, parkingi „park&ride” i „park&bike”,
itp.);

▪

rozwój i promocję kolei regionalnej – zwiększenie częstotliwości kursowania, skrócenie czasów przejazdu, rozbudowę sieci przystanków i punktów przesiadkowych;

▪

zintegrowanie systemów taryfowo-biletowych;

▪

promocję ekologicznych form transportu zbiorowego;

▪

upowszechnienie i wdrożenie zasad inwestowania w systemy transportu zbiorowego przed
inwestycjami w zabudowę;

▪

podejmowanie wszelkich działań na rzecz dostosowania polityki krajowej w zakresie transportu do potrzeb regionu.
Cele ustalone do osiągnięcia w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020

roku” wynikają bezpośrednio z „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego da Województwa Wielkopolskiego”7 – drugiego z dokumentów planistycznych dotyczących systemu transportowego.
W planie zdefiniowano główne elementy transportu publicznego w regionie, uznając
za nie:
▪

organizację rynku przewozów;

▪

zasady i źródła finansowania przewozów w ramach użyteczności publicznej w wojewódzkich przewozach osób;

▪

zasady wyboru operatorów;

▪

planowane rozwiązania transportowe, w tym w zakresie integracji transportu publicznego,
planowane zmiany w infrastrukturze transportowej oraz w układzie tras i linii dla połączeń
organizowanych przez samorząd województwa;

▪

docelowe standardy świadczenia usług transportowych.
Docelowa oferta zrównoważonego transportu publicznego o zasięgu wojewódzkim po-

winna wg autorów planu opierać się na czterech podstawowych kryteriach:
▪

wielkości popytu na poszczególne usługi;

▪

dostępności i jakości infrastruktury drogowej;

▪

czasie podróży;

7

Przyjęty uchwałą nr XI/307/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r.
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▪

gęstości zaludnienia obsługiwanego obszaru.
Założono, że docelowy układ połączeń wojewódzkich ma obejmować zarówno przewozy

kolejowe, jak i autobusowe – z tym, że transport kolejowy ma pełnić rolę podstawową, a połączenia autobusowe mają tworzyć sieć uzupełniającą. Nadrzędnym celem zaprezentowanej
w dokumencie siatki połączeń było połączenie miast powiatowych, pomiędzy którymi prognozuje się duże potoki pasażerskie.
Realizacja wszelkich celów związanych z rozwojem transportu publicznego na obszarze
województwa ma wynikać m.in. z następujących działań:
▪

dostosowania ilości i jakości usług transportowych do oczekiwań i realnych potrzeb pasażerów;

▪

redukcji negatywnego oddziaływania transportu publicznego na środowisko;

▪

uwzględnienia wymagań osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności
ruchowej podczas projektowania, budowy i remontu dworców kolejowych, autobusowych
i przesiadkowych;

▪

utrzymania i zwiększania udziału transportu szynowego (kolejowego) w obsłudze połączeń
wojewódzkich (międzypowiatowych);

▪

opracowania kompleksowej oferty przewozowej bazującej na przewozach kolejowych, uzupełnianych przewozami autobusowymi.
W dokumencie przyjęto także, że konieczne jest zapewnianie rozwiązań transportowych

przekonujących mieszkańców do korzystania z transportu publicznego oraz poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie świadczenia tych usług dla grup społecznych nieczynnych zawodowo, uniemożliwiając ich
wykluczeniu.
Całość działań w zakresie wojewódzkich przewozów użyteczności publicznej realizować
ma Wielkopolski Zarząd Transportu Wojewódzkiego.
Istotnym z punktu widzenia organizacji komunikacji miejskiej w Złotowie jest fakt,
że w planie transportowym dla województwa wielkopolskiego miasto Złotów nie zostało ujęte
w grupie miast, w których zaplanowano utworzenie zintegrowanego węzła transportowego
w skali regionalnej. Najbliższy taki węzeł zaproponowano w Pile. Oznacza to, że w Złotowie
nie przewiduje się realizacji projektów infrastrukturalnych na poziomie wojewódzkim, mających integrować transport drogowy (komunikację autobusową i transport indywidualny) z regionalnym transportem kolejowym.
Regionalną (międzypowiatową) sieć połączeń transportowych użyteczności publicznej
w województwie wielkopolskim zaplanowano przy przyjęciu transportu kolejowego jako podstawowego środka wojewódzkich przewozów pasażerskich – w trzech możliwych do realizacji
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wariantach: realistycznym, o zmniejszonej mobilności oraz o zwiększonej mobilności. W każdym z tych trzech scenariuszy założono, że miasto Złotów obsługiwane będzie wyłącznie przez
transport kolejowy, wykorzystujący linię nr 203 Tczew – Kostrzyn, z pociągami na odcinku Piła
Główna – Bukowo Człuchowskie (pierwsza stacja, na której możliwa jest, przy wykorzystaniu
istniejącej infrastruktury, zmiana kierunku pociągu).
W wariancie realistycznym i minimalnym zaplanowano w ciągu doby 5 par pociągów
przejeżdżających przez Złotów, a w wariancie maksymalnym – 6 par pociągów. Przy pięciu
parach pociągów w ciągu doby przewiduje się w planie po 2 pary pociągów w porach godzinowych 5-9 i 14-19 oraz jedną parę pociągów pomiędzy godzinami 9 i 14. W ostatnim wariancie – o zwiększonej mobilności – zaproponowano dodatkową parę pociągów w porze godzinowej 14-19, przy założonej częstotliwości kursowania pociągów wynoszącej w tej porze 100
minut.
Jak wynika z zapisów wojewódzkiego planu transportowego, przewozami pasażerskimi
o charakterze użyteczności publicznej, współfinansowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ma być obsłużona tylko część obszaru powiatu złotowskiego – wyłącznie miejscowości położone przy linii kolejowej nr 203.
2.3. Projekty związane z rozwojem transportu zbiorowego
w powiecie złotowskim oraz w Gminie Miasto Złotów
W „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu złotowskiego”8 niewiele miejsca
poświęcono publicznemu transportowi zbiorowemu. Jedynie w czwartym wymienionym obszarze kluczowym pn. „Infrastruktura drogowa” wyznaczono cel strategiczny – „Komunikacja zbiorowa”, w ramach którego nakreślono cele operacyjne. Dwa pierwsze z tych celów dotyczą
transportu kolejowego i odnoszą się do utrzymania oraz modernizacji istniejącego układu kolejowego, a także współpracy z PKP w zakresie stanu infrastruktury na dworcach i przystankach
kolejowych. Dwa kolejne dotyczą transportu autobusowego i odwołują się do utrzymania istniejących połączeń autobusowych oraz zwiększenia roli lokalnych przewoźników w organizacji
transportu publicznego.
„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2026”9 wskazał na rozwój transportu publicznego w powiecie zgodnie
ze strategią zrównoważonego rozwoju – jako podstawy kształtowania polityki transportowej.
Zgodnie z planem, oferta przewozowa powinna uwzględniać potrzeby osób niemających możliwości samodzielnego korzystania z samochodu, takich jak młodzież dojeżdżająca do placówek

8
9

Przyjęta uchwałą nr XI/63/2015 Rady Powiatu Złotowskiego w dniu 30.09.2015 r.
Przyjęty uchwałą nr XXV/153/2016 Rady Powiatu Złotowskiego w dniu 29.06.2016 r.
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oświatowych, mieszkańcy nieposiadający samochodów osobowych, osoby niepełnosprawne
i o ograniczonej zdolności ruchowej. Istotną cechą atrakcyjnego transportu wg autorów planu
jest jego wpływ na ochronę środowiska, przejawiający się zmniejszeniem ruchu drogowego
oraz obniżeniem emisji spalin. Jest to także proces rozwoju transportu uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego, a także promujący przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowoczesne
rozwiązania techniczne środki transportu.
W opisywanym planie zaprojektowano 31 linii komunikacyjnych w ramach powiatowych
przewozów pasażerskich, które mógłby uruchomić Starosta Powiatu Złotowskiego, w tym 10 linii w relacjach ze Złotowa do różnych miejscowości w powiecie. We wszystkich planowanych
połączeniach ustalono minimalną liczbę par połączeń – na dwie w ciągu dnia powszedniego.
Nie określono tym samym żadnych innych parametrów rozkładów jazdy tych linii, ani też zakresu dobowego i czasowego ich funkcjonowania.
Jednocześnie zaplanowano, 21 dodatkowych linii, które mają wykraczać poza obszar powiatu złotowskiego, a ich uruchomienie uwarunkowane jest podpisaniem porozumień z sąsiednimi powiatami. Spośród tego typu połączeń, dziesięć rozpoczynać miało się w Złotowie.
Trasy proponowanych linii komunikacji powiatowej użyteczności publicznej mające swój
początek w Złotowie odpowiadają obecnym trasom linii komercyjnych. Objęto nimi wszystkie
miejscowości położone przy głównych drogach dojazdowych do Złotowa. Nie byłoby zatem
uzasadnione dublowanie zaplanowanych połączeń komunikacji regionalnej (powiatowych),
w których koszty udzielania ulg ustawowych przy zakupie biletów mogą być refundowane z budżetu państwa, substytucyjnymi połączeniami złotowskiej komunikacji miejskiej, które takiej
refundacji będą pozbawione.
Linie komunikacyjne przewidziane w planie transportowym dla powiatu złotowskiego, tak
jak obecnie, w niewielkim stopniu będą natomiast uczestniczyć w obsłudze komunikacyjnej
wewnątrz Złotowa, gdyż obsługiwać będą tylko przystanki zlokalizowane przy drogach wylotowych z miasta.
W związku z tym, że Województwo Wielkopolskie, zgodnie z zapisami wojewódzkiego
planu transportowego planuje, zorganizować tylko nieliczne połączenia autobusowe, skupiając
się głównie na organizacji transportu kolejowego, plany uruchomienia międzypowiatowych połączeń autobusowych w północnej Wielkopolsce wziął na siebie powiat pilski. W „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-
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2026”10 przewidziano – po podpisaniu stosowanych porozumień międzypowiatowych – uruchomienie siedmiu linii łączących powiat pilski i złotowski. Pięć z tych linii ma obejmować swoją
trasą miasto Złotów.
„Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020”11 wskazała jedynie ogólnie
transport jako temat podlegający szczególnej uwadze wśród wybranych grup mieszkańców
miasta. Mieli oni możliwość wyrazić swoje stanowisko na warsztatach strategicznych, które
stały się następnie podstawą do wyznaczenia celów, priorytetów i zadań strategicznych.
Uczestnicy przedmiotowych warsztatów jako najsilniejszy atut miasta ocenili jego estetykę.
Zaraz potem podobną ocenę wystawili infrastrukturze drogowej i stanowi dróg. Jako słabość
miasta wskazali jednak brak obwodnicy. Według uczestników warsztatów obwodnica poprawiłaby zarówno jakość życia mieszkańców, jak i uczestników ruchu drogowego. Ponadto, niskie
wiadukty kolejowe, usytuowane we wschodniej części miasta stanowią dość znaczną barierę
komunikacyjną dla rozwoju miasta.
Osoby biorące udział w warsztatach wskazały mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia
w rozwoju Gminy Miasto Złotów, przypisując im wagi punktowe. Im wyższa waga punktowa,
tym większe znaczenie danego czynnika dla rozwoju Złotowa.
W grupie mocnych stron znalazły się następujące kwestie związane z transportem:
▪

dobra infrastruktura drogowa, ścieżki rowerowe – z wagą 0,063;

▪

płynna komunikacja w mieście, brak zatorów drogowych – z wagą 0,040.
Oprócz powyższych – z wartością wagi 0,040 – wskazano jako szansę promocję miasta

poprzez działania ekologiczne, a takim bez wątpienia byłby zakup taboru zeroemisyjnego
do obsługi komunikacji miejskiej.
Istotnym zgłoszonym elementem, ocenianym jako szansa dla Gminy Miasto Złotów, było
poszerzenie jego obszaru administracyjnego – poprzez włączenie do obszaru miasta terenu
Gminy Złotów. Wartość wagi tego elementu wyniosła aż 0,079 i została sklasyfikowana
na czwartym miejscu w ocenie szans.
Z kolei jako słabe strony Gminy Miasto Złotów, korespondujące z tematyką szeroko rozumianego transportu, wskazane zostały:
▪

niewystarczająca liczba miejsc parkingowych – z wagą 0,037;

▪

niekorzystne położenie miasta w stosunku do dróg krajowych – z wagą 0,036;

▪

brak chodników na osiedlach domków jednorodzinnych – z wagą 0,025;

▪

brak obwodnicy miasta – z wagą 0,024;

10
11

Przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Pile w dniu 28.04.2016 r.
Przyjęta uchwałą nr XIII/106/12 Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 24.01.2012 r.
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▪

niskie wiadukty kolejowe (bariera komunikacyjna) – z wagą 0,022;

▪

brak ciągłości ścieżek rowerowych – z wagą 0,019.
Dotkliwość niewystarczającej liczby miejsc parkingowych, wskazaną jako najważniejszą

słabą stronę Złotowa, można zmniejszyć zmianą zachowań transportowych mieszkańców –
wykreowaniem nawyku realizowania przemieszczeń wewnątrzmiejskich publicznym transportem zbiorowym, po uruchomieniu połączeń komunikacji miejskiej.
Transport został także wymieniony w celach strategicznych, uszeregowanych według
rangi przyznanej przez zespół utworzony spośród wybranych mieszkańców. Budowa małej obwodnicy, poprawa systemu komunikacji wewnętrznej oraz miejsca parkingowe, określone pod
wspólnym hasłem „Zrównoważony rozwój transportu i komunikacji” zostały wskazane dopiero
na pozycji piątej.
Realizacja polityki transportowej w Złotowie wymaga pogodzenia ruchu pojazdów komunikacji publicznej, pieszych, rowerów, samochodów i przewozu towarów. Planowane działania
w ramach wymienionego celu zakładają utworzenie alternatywy dla jedynego obecnie (niewykraczającego poza granice Złotowa) połączenia wschodniej i zachodniej części miasta. Ciągły
wzrost ruchu tranzytowego przez miasto powoduje zanieczyszczenie oraz hałas. Budowa obwodnicy rozwiązałaby większość problemów komunikacyjnych miasta oraz poprawiłaby jakość
życia mieszkańców Złotowa. W strategii wskazano także ponownie na niewystarczającą liczbę
miejsc parkingowych w mieście.
Uznane za najważniejsze, wymienione w strategii działania związane z transportem, są
następujące:
▪

budowa obwodnicy Złotowa;

▪

przebudowa drogi powiatowej – ul. 8 Marca – wraz z modernizacją oświetlenia drogowego
i miejscami parkingowymi;

▪

przebudowa drogi powiatowej – ul. Kolejowej – wraz z rozbudową miejsc parkingowych;

▪

budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 189;

▪

przebudowa skrzyżowania ulic: Jastrowskiej, Partyzantów i Grudzińskich (rondo);

▪

budowa ulic osiedlowych – Spacerowej i Zamkowej;

▪

budowa mostu i chodnika pieszo-rowerowego w ciągu ul. Grudzińskich;

▪

budowa małej obwodnicy miasta (ulice: Jastrowska – 8 Marca – Dorsza – Dzierzążenko –
Chojnicka).
Niektóre z wymienionych zadań już zrealizowano, nadal jednak Złotów nie posiada ob-

wodnicy okalającej obszar miasta.
Budowę ulic zbiorczych i osiedlowych przewidziano także w ramach realizacji celu strategicznego związanego ze zwiększeniem atrakcyjności Złotowa jako miejsca do zamieszkania.
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Zamierzenia te dotyczą terenu przeznaczonego pod mieszkalnictwo jednorodzinne, oznaczonego jako Chojnicka II, tj. osiedla położonego pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim, a także obszaru położonego nad jeziorem Zaleskim –
w rejonie ul. Wioślarskiej i terenu przy ul. Kujańskiej – w rejonie ulic Jarzębinowej i Głębinowej.
„Program Rewitalizacji Złotowa”12 wskazał Stare Miasto jako obszar charakteryzujący się
największym spadkiem liczby ludności, wynoszącym w 2015 r. aż 8,4%, w stosunku do 2010 r.
Teren ten stanowi jedynie 2,6% całej powierzchni miasta, natomiast zamieszkany jest przez
16,1% wszystkich jego mieszkańców. Obszar Starego Miasta pełni ważną funkcję handlowousługową, jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat utracił na znaczeniu na rzecz nowych obszarów zabudowy miasta. Poddany rewitalizacji ma szansę odzyskać swoją funkcję i stać się
konkurencyjny w stosunku do handlu wielkopowierzchniowego. Z uwagi jednak na jego zwartą
zabudowę, istotnym ograniczeniem w rozwoju usług jest problem dostępności komunikacyjnej.
Przede wszystkim wskazywana jest kwestia problemów w obsłudze parkingowej obszaru.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów”13 wyznaczył jako cel strategiczny ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla – w zależności od przyjętego scenariusza
działań – o minimum 20% w 2020 r. w stosunku do 2013 r. Zakłada się jednak, że realizacja
opisanych w planie działań, umożliwi redukcję CO2 nawet o 48%.
Wśród szczegółowych celów strategicznych, w sektorze transportu plan wymienia poprawę jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji CO2 i gazów cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie miasta oraz kreowanie wizerunku Gminy
Miasto Złotów jako zielonego samorządu, dbającego o jakość środowiska oraz w sposób odpowiedzialny i racjonalny wykorzystującego energię.
Zużycie energii finalnej oraz emisji CO2 w sektorze transportu w 2013 r. stanowiło aż
34% całkowitego udziału emisji tych gazów na terenie Złotowa. Jest to drugi pod względem
udziału zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla sektor funkcjonowania miasta. Największym źródłem emisji CO2 w transporcie jest drogowy transport indywidualny i towarowy. Jego wpływ
wynosi prawie 100%.
Wśród działań powodujących redukcję emisji CO2 w transporcie zakłada się ecodriving –
nowoczesny i oszczędny sposób prowadzenia samochodu, zmniejszający o ok. 20% zużycie
paliwa i emisję gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie w życie Dyrektywy 2009/28/WE,
zwiększającej m.in. udział biokomponentów w stosowanych paliwach. Pozytywne efekty mają
zwiększyć się dzięki upowszechnianiu samochodów wykorzystujących do napędu silnika gaz

12
13

Przyjęty uchwałą nr XXVII/203/2017 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2017 r.
Przyjęty uchwałą nr XVII/110/2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 21.03.2016 r.
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LPG oraz samochodów elektrycznych. Zakłada się, że wynikiem oddziaływania tych czynników,
będzie zmniejszenie do 2020 r. średniego zużycia paliwa o 1,5 l na 100 km.
Spójny z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów” jest „Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2020”14, ponieważ jednym ze wskazanym w nich elementów w zakresie poprawy jakości powietrza, jest promocja i wspieranie
rozwiązań w transporcie, pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji CO2 –
m.in. poprzez wprowadzanie do użytkowania pojazdów spełniających normy emisji spalin
EURO 4 i EURO 5, zmiany organizacji ruchu na terenach miejskich skutkujące jego upłynnieniem oraz większe wykorzystanie transportu zbiorowego, kolei, transportu wodnego i rowerowego.

14

Przyjęty uchwałą nr XVI/94/2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.01.2016 r.
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3. Uwarunkowania prawne przewozów drogowych osób
w publicznym transporcie zbiorowym
3.1. Uwarunkowania wynikające z przepisów Unii Europejskiej
Podstawowym aktem prawnym regulującym problem finansowania publicznego transportu zbiorowego w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r.15
Przywołane Rozporządzenie określa m.in. warunki udzielania zamówień prowadzących
do zawarcia umów w pasażerskim transporcie publicznym oraz zasady udzielania rekompensaty. Rozporządzenie to zawiera niezwykle szeroką definicję rekompensaty. Zgodnie z zapisem
art. 2 lit. g, „rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych” oznacza każdą korzyść,
zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio poprzez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub
powiązaną z tym okresem. Zgodnie z art. 3 ust. 1, w przypadku gdy właściwy organ podejmuje
decyzję o przyznaniu wybranemu podmiotowi rekompensaty, niezależnie od jej charakteru,
w zamian za świadczenie usług publicznych, musi zawrzeć z tym podmiotem umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznych.
Zapisy art. 4 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia precyzują, że umowa wykonawcza musi
jasno określić zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych i obszar geograficzny działania – zgodnie ze specyfikacją zobowiązań oraz uprzednio – w sposób obiektywny i przejrzysty
– parametry, według których obliczana będzie rekompensata, w sposób zapobiegający jej nadmiernemu poziomowi. W przypadku zamówienia bezpośredniego udzielonego w trybie innym
niż konkurencyjny – z wyjątkami określonymi w art. 5 ust. 3 opisanymi poniżej lub udzielonego
podmiotowi wewnętrznemu – parametry do obliczania rekompensaty muszą być określone tak,
aby rekompensata nie mogła przekroczyć kwoty koniecznej do pokrycia kosztów pomniejszonych o przychody z realizowanych przewozów i powiększonej o rozsądny zysk. W wyliczeniach
takich należy uwzględnić także inne koszty i przychody, które powstały w związku z realizacją
zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.

15

Dz. Urz. UE z dnia 3.12.2007 r., l. 315/1 ze sprostowaniem w Dz. Urz. UE, l. 315 z dnia 3.12.2007 r.
oraz zmianą w Dz. Urz. UE, l. 354/22 z dnia 23.12.2016 r.
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Operator wykonujący umowę zobowiązany jest także do przestrzegania obowiązków wynikających z prawa socjalnego i prawa pracy, w tym układów zbiorowych.
W umowie wykonawczej konieczne jest także dokonanie jednoznacznego rozdziału kosztów ponoszonych przez podmiot świadczący usługi publiczne w związku z wykonywaniem zadań na rzecz właściwego organu i dla innych podmiotów, co najmniej poprzez jasne określenie
czynności wykonywanych w ramach powierzonych zadań. Podobnie, w sposób jednoznaczny
powinny być określone strony otrzymujące przychody z działalności powierzonej (w tym
wpływy ze sprzedaży biletów).
Przywołany przepis podnosi ponadto konieczność zgodności zasad przyznawania rekompensaty z przepisami zawartymi w załączniku do Rozporządzenia. Z kolei załącznik do Rozporządzenia, pt. „Zasady mające zastosowanie do przyznawania rekompensaty w przypadkach,
o których mowa w art. 6 ust. 1”, powtarza zasadę ogólną opisaną wyżej oraz wprowadza
dodatkowe obowiązki dla podmiotu świadczącego usługi publiczne, w tym dla podmiotu wewnętrznego.
Operator może funkcjonować jako podmiot wewnętrzny. Zgodnie z art. 2 lit. b Rozporządzenia, powołanie podmiotu wewnętrznego dotyczy właściwego organu – jednostki samorządowej (lub związku jednostek), która organizuje przewozy pasażerskie albo jednostki samorządowej, która powierzyła wykonywanie zadań organizatorowi. Podmiot wewnętrzy może
być także utworzony przez grupę organów. Nad podmiotem wewnętrznym właściwy organ (lub
grupa organów) musi sprawować kontrolę analogiczną jak nad służbami własnymi, co musi
mieć odzwierciedlenie w statucie spółki, strukturze jej organów i wpływie na podejmowane
decyzje strategiczne, itp. Ponadto, podmiot ten, ani żadna jednostka znajdująca się pod najmniejszym nawet wpływem tego podmiotu (np. spółka-córka), nie może poza terytorium organizatora uczestniczyć w przetargach na świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego, a usługi przewozowe w pasażerskim transporcie zbiorowym
może realizować wyłącznie na obszarze działania organizatora.
W przypadku dopuszczenia podwykonawstwa, warunkiem koniecznym jest wykonywanie
przez podmiot wewnętrzny przeważającej części zlecanych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego (tj. nie mniej niż 2/3)16.

Komunikat Komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do Rozporządzenia (WE)
nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, p.2.2.9.
16
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W świetle zapisów Rozporządzenia, podmiot, któremu organizator zlecił realizację części
lub całości zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być ponadto jednocześnie operatorem ani podmiotem powiązanym z operatorem – w sposób uniemożliwiający bezstronną realizację zadań organizatora.
Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 3 Rozporządzenia, zamówienia prowadzące do zawarcia
umów o świadczenie usług w pasażerskim transporcie publicznym, co do zasady udzielane są
na podstawie konkurencyjnej procedury przetargowej, z wyjątkami zdefiniowanymi w Rozporządzeniu. Oznacza to, poza ww. wyjątkami, obowiązek stosowania dyrektyw zamówieniowych.
W zakresie pasażerskiego transportu drogowego wyjątki pozwalające na bezpośrednie
zawarcie umowy wykonawczej dotyczą przypadków, gdy:
▪

wykonywanie przewozów następuje samodzielnie przez organ (chodzi np. o zakład budżetowy);

▪

umowa dotyczy podmiotu wewnętrznego;

▪

średnia roczna wartość umów nie przekracza 1 mln euro, a w przypadku gdy przedsiębiorca
eksploatuje łącznie nie więcej niż 23 pojazdy – 2 mln euro;

▪

zakres usług publicznych jest mniejszy niż 300 tys. kilometrów rocznie, a w przypadku gdy
przedsiębiorca eksploatuje łącznie nie więcej niż 23 pojazdy – 600 tys. km rocznie;

▪

wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług lub bezpośrednie ryzyko takiego zakłócenia, z tym
że umowa wykonawcza, lub przedłużenie obowiązującej umowy wykonawczej, nie może
przekraczać okresu dwóch lat.
Udzielanie zamówień z zastosowaniem przepisów art. 5 Rozporządzenia, w drogowym

transporcie pasażerskim będzie miało miejsce od 3 grudnia 2019 r.
Każda udzielona rekompensata musi być przyznana w zgodzie z przepisami Rozporządzenia, a w przypadku wyjątków określonych powyżej, także zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia.
Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia, wynik netto z działalności zleconej lub powierzonej, w tym podmiotowi wewnętrznemu, powinien być wyliczany według zasady: koszty
poniesione w związku ze świadczeniem usług publicznych oraz zobowiązań nałożonych przez
właściwy organ i zawartych w umowie wykonawczej o świadczenie usług publicznych pomniejszone zostają o wszystkie przychody, w tym taryfowe, i dodatnie wpływy finansowe wygenerowane w ramach wykonywania zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych i powiększone zostają o rozsądny zysk.
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Przeprowadzone wyliczenie musi się ograniczać do sieci komunikacyjnej obsługiwanej
w ramach zobowiązania do świadczenia usług publicznych, niezależnie od tego, że podmiot
może świadczyć dodatkowe usługi na innych liniach i sieciach.
Rozsądny zysk jest terminem legalnym, zdefiniowanym w punkcie 6 załącznika do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. Przez rozsądny zysk należy rozumieć stopę zwrotu z kapitału,
która w danym państwie członkowskim jest uznawana za normalną dla tego sektora i w której
uwzględniono ryzyko lub brak ryzyka ingerencji organu publicznego ponoszone przez podmiot
świadczący usługi publiczne.
W przypadku, gdy podmiot świadczący usługi publiczne wykonuje jednocześnie usługi
rekompensowane podlegające zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług transportu publicznego i prowadzi inną działalność, zgodnie z zapisami załącznika, rachunki związane z usługami
publicznymi muszą zostać odpowiednio rozdzielone i spełniać następujące warunki:
▪

konta przypisane do każdej z tych dziedzin działalności muszą być prowadzone oddzielnie,
a odpowiadające im aktywa oraz koszty stałe są przydzielane zgodnie z obowiązującymi
zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi;

▪

wszelkie koszty zmienne, odpowiednia suma na poczet kosztów stałych i rozsądny zysk
związany z jakąkolwiek inną dziedziną działalności podmiotu świadczącego usługi publiczne, nie mogą być w żadnym przypadku rozliczane w ramach danych usług publicznych;

▪

koszty usług publicznych są wyrównywane przez dochody z działalności oraz wpłaty organów publicznych i nie ma możliwości przeniesienia dochodów na inną dziedzinę działalności
podmiotu świadczącego usługi publiczne.
Bardzo ważnym obowiązkiem, określonym w art. 7 Rozporządzenia, jest zamieszczenie

przez organizatora ogłoszenia informacyjnego o zamiarze zawarcia umowy wykonawczej.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, udzielenie zamówienia (także bezpośredniego), powinno być poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obowiązek ogłaszania dotyczy wszystkich trybów
wyboru operatora, z wyjątkiem trybu określonego w art. 25 ust. 5 Rozporządzenia, czyli wystąpienia zakłóceń w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub
bezpośredniego ryzyka powstania takiej sytuacji.
Ogłoszenie każdorazowo powinno zawierać w szczególności:
▪

nazwę i siedzibę organizatora;

▪

określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia;

▪

określenie usług i obszaru potencjalnie objętych zamówieniem;

▪

przewidywaną datę rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy wykonawczej.

28

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Właściwy organ (organizator) może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia tylko wówczas, gdy przewidywana umowa wykonawcza dotyczy wymiaru usług mniejszego niż 50 tys.
kilometrów rocznie.
Nowym obowiązkiem organizatora, począwszy od 24 grudnia 2017 r., jest zdefiniowanie
specyfikacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, przy czym dopuszcza się możliwość łączenia usług pokrywających koszty z usługami,
które kosztów nie pokrywają. Specyfikacje sporządza się w zgodności z długofalowymi celami
polityki transportu publicznego, przy zapewnieniu stabilności finansowania.
Rozporządzenie w art. 9 ust. 1 stwierdza, że rekompensata przyznana zgodnie z jego
wymogami, jest zgodna z zasadami wspólnego rynku i nie podlega obowiązkowi notyfikacji.
Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu
do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego17, dodatkowo podkreśla, że rekompensata przyznana
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu jest zgodna z zasadami rynku wewnętrznego. Komunikat podkreśla jednak, że jeśli nie są spełnione warunki określone przez Trybunał
Sprawiedliwości (test Altmark), to rekompensata ma charakter pomocy publicznej.
Istotne w przepisach Unii Europejskiej są także nowe postanowienia dyrektyw zamówieniowych, dotyczące zleceń kierowanych przez instytucje zamawiające do podmiotów własnej
grupy lub kontrolowanych.
Zamówienia publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą osobie prawnej są wyłączone z obowiązku stosowania dyrektyw zamówieniowych Unii Europejskiej18, jeśli spełnione
są wszystkie poniższe warunki19:
a) instytucja zamawiająca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką
sprawuje nad własnymi jednostkami;
b) ponad 80% działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą – sprawującą kontrolę – lub
przez inne osoby prawne kontrolowane przez instytucję zamawiającą;

17

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, Dz. Urz. UE z dnia 29.03.2014 r. C 92.
18
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania
koncesji (Dz. U. Urz. UE L 94/1 z 28.03.2014 r.), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r.) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę
2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r.).
19
Art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE.
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c) w kontrolowanej osobie prawnej nie występuje udział kapitału prywatnego, z wyjątkiem
form udziału o charakterze niekontrolującym i nieblokującym.
Ponadto, gdy tak kontrolowana osoba prawna udziela zamówienia instytucji sprawującej
nad nią kontrolę lub innej instytucji, kontrolowanej w powyższy sposób przez tę samą instytucję nadrzędną, to – jeśli nie występuje udział kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału
o charakterze niekontrolującym i nieblokującym – takie zamówienie publiczne także nie jest
objęte stosowaniem dyrektyw zamówieniowych.
Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 5 Dyrektywy 2014/24/UE, do celów ustalenia
odsetka działalności prowadzonej w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą uwzględnia się średni całkowity obrót – lub odpowiednią alternatywną miarę
opartą na działalności, taką jak koszty poniesione przez odnośną osobę prawną lub instytucję
zamawiającą – w odniesieniu do usług, dostaw i robót budowlanych za trzy lata poprzedzające
udzielenie zamówienia. Niezwykle istotną kwestią jest więc ustalenie właściwej miary dla podziału działalności.
Ponadto, Komunikat Komisji Europejskiej w punkcie 2.1.1 wskazuje, że w odniesieniu
do zamówień prowadzących do zawarcia umowy w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie usług publicznych dotyczących autobusów i tramwajów, mają zastosowanie dyrektywy
2014/24/UE oraz 2014/25/UE, o ile umowa nie została zawarta w trybie koncesji. Oznacza to
konieczność utrzymywania przez operatora limitu co najmniej 80% działalności, z zastosowaniem odpowiedniej miary, na rzecz właściwego organu. W przypadku umów koncesji, dyrektywy zamówieniowe są natomiast wyłączone i stosuje się bezpośrednio Rozporządzenie.
Zastosowanie trybu zawarcia umowy określonego w art. 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia
możliwe jest więc tylko wówczas, gdy umowa taka ma charakter koncesji na usługi, co oznacza
przeniesienie większości ryzyka jej realizacji na wykonawcę (koncesjonariusza). Można więc
uznać, że udzielona w takiej umowie koncesja dotyczy prawa wykonywania przewozów, przy
przyznanej (lub nie) rekompensacie, która nie pokrywa więcej niż połowy kosztów i nie eliminuje wszystkich występujących ryzyk operacyjnych.
Państwo członkowskie ma obowiązek przestrzegania prawa unijnego, polegający nie
tylko na implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego, ale i na obowiązku interpretowania i stosowania prawa wewnętrznego w sposób nienaruszający wymagań wynikających
z prawa unijnego. W licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości wskazano, że sądy państw członkowskich mają obowiązek interpretowania prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym. Oznacza to, że prawo krajowe powinno być interpretowane tak dalece, jak to możliwe,
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zgodnie z prawem unijnym. Granice prounijnej wykładni w przypadku organów administracji
publicznej wyznaczają uprawnienia nadane w prawie wewnętrznym20.
3.2. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego w przepisach polskich
Aktem prawnym regulującym kwestie związane z komunikacją zbiorową jest ustawa z 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym21 (ustawa o ptz).
Publiczny transport zbiorowy to regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu na określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej22.
Przewozy o charakterze użyteczności publicznej to z kolei powszechnie dostępna usługa
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wykonywana przez operatora w celu bieżącego
i nieprzerwanego zaspakajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze23.
Co do zasady, wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, zleca organizator publicznego transportu zbiorowego.
Jedynie publiczny transport zbiorowy jest obecnie (i będzie po wejściu w życie planowanych zmian w ustawie o ptz) uprawniony do otrzymywania dotacji ze środków budżetu państwa
z tytułu honorowania ulg ustawowych.
Kwestie związane z uzyskiwaniem certyfikatu kompetencji zawodowych, zezwoleń
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem do 9 osób lub taksówką, zezwoleń na transport drogowy osób, określa
ustawa o transporcie drogowym.
Gminne i ponadgminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym
mogą mieć obecnie charakter komercyjny albo przewozów użyteczności publicznej. Rozróżnienie to może stać się szczególnie ważne po dniu 1 stycznia 2020 r., jeżeli – zgodnie z obecnym
stanem prawnym – wejdą w życie zmiany zasad refundacji strat operatorów i przewoźników,
wynikających z honorowania ulg ustawowych.
Przewozy komercyjne wykonywane są na ogólnodostępnych liniach regularnych (tzw.
przewozy „otwarte”) przez różne podmioty – w ramach działalności gospodarczej – na podstawie posiadanego zezwolenia, a od dnia 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z obowiązującym stanem

M. Górski „Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na interpretację i stosowanie przepisów o ochronie środowiska”; w: „Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, pod. red. J. Jendroska, M. Bar, Wrocław 2008; M. Niedźwiedź, „Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne”, Casus, nr 32 z 2004: Z. Kmieciak Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie. Oficyna, Warszawa 2010.
20

21
22
23

Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, 2435.
Art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Art. 4 ust. 1 pkt. 12 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

31

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

prawnym) – na podstawie posiadanego potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Poza przewozami
otwartymi, występują także przewozy regularne specjalne, dostępne tylko dla określonej grupy
pasażerów – często wykorzystywane przez gminy do organizacji dowozu dzieci do szkół,
a także okazjonalne przewozy osób – wykonywane bez określenia trasy albo nieregularnie.
We wszystkich przypadkach przedsiębiorca wykonujący przewóz musi posiadać licencję.
Według obecnego stanu prawnego, do dnia 31 grudnia 2019 r. przewoźnik wykonujący
przewozy na liniach regularnych, który honoruje wszystkie ulgi ustawowe, po podpisaniu
umowy z właściwym urzędem marszałkowskim i spełnieniu dodatkowych warunków, może
otrzymać dopłatę ze środków budżetu państwa w kwocie udzielonej ulgi ustawowej, uzupełniającą jego przychody do wynikających ze sprzedaży biletu normalnego. Po 1 stycznia 2020 r.,
w obecnym stanie prawnym, to prawo przewoźnika wygasa.
Aktualnie, za niejednoznaczny należy uznać stan prawny publicznego transportu zbiorowego po 1 stycznia 2020 r., o czym szerzej w dalszej części opracowania. Rozważania te mają
szczególne znaczenie w kontekście planów ewentualnego objęcia obsługą gminy Złotów (wiejskiej) projektowanymi liniami komunikacji miejskiej.
Zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w jej pierwotnym kształcie (uchwalonym 16 grudnia 2010 r.), większość przepisów tej ustawy miała wejść w życie
stosunkowo szybko, gdyż już od 1 marca 2011 r. W celu zapewnienia samorządom i przewoźnikom odpowiedniego czasu na przygotowanie się do nowych uregulowań, kardynalną zmianę
systemu refundacji ulg ustawowych z tytułu utraty przychodów, spowodowanej stosowaniem
uprawnień pasażerów do ulg określonych ustawami, zaplanowano natomiast z 6-letnią zwłoką,
tj. od 1 stycznia 2017 r. Od tej daty zakładano, że przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie będzie wymagać uzyskania zezwolenia. Drogowy przewóz osób, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej, przedsiębiorca miał uzyskać możliwość
wykonywania jedynie po zgłoszeniu o zamiarze takiego działania do organizatora (jednostki
samorządu terytorialnego) – właściwego ze względu na obszar lub zasięg przewozów – i wydaniu przez tego organizatora potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Transport drogowy osób
w Polsce miał więc ulec liberalizacji.
Z kolei przewoźnik – świadczący usługi na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu
– miał zostać pozbawiony możliwości uzyskiwania rekompensaty udzielanych ulg ustawowych.
W myśl zasad, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2017 r., rekompensatę otrzymywać miał nie przewoźnik, ale organizator, który następnie miał wypłacać ją operatorowi publicznego transportu zbiorowego, czyli podmiotowi, który na jego zlecenie, zgodnie z umową,
zawartą w trybie przewidzianym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, świadczy
usługi przewozowe. Przewozy te miały być ogólnodostępne (otwarte dla mieszkańców).
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Przewidziana do wdrożenia od 1 stycznia 2017 r. procedura przekazywania rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych, miała być więc dość skomplikowana. Operator musiałby zgłaszać się do organizatora z wnioskiem o rekompensatę, a obowiązkiem organizatora
byłaby weryfikacja tego wniosku i dopiero po jej dokonaniu, organizator mógłby występować
do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego z wnioskiem o przekazanie rekompensaty poniesionej przez operatora straty w związku ze stosowaniem ulg ustawowych. Założoną zmianę
warunków otrzymywania rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych, należy więc ocenić jako znaczącą.
Zgodnie z ideą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, aby dotychczasowy przewoźnik otrzymał taką rekompensatę, musiałby stać się operatorem – a więc mieć podpisaną
umowę na realizację przewozów z organizatorem. Z kolei umowa taka mogłaby obejmować
tylko linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, które zostały zamieszczone w planie transportowym, w tym w jego załączniku graficznym (a w przypadku gmin i powiatów pod progami
demograficznymi – w uchwale o potrzebie zorganizowania przewozów użyteczności publicznej
na danym obszarze). Z przepisów nie wynikał wprawdzie przymus sporządzenia planu transportowego lub podjęcia uchwały o potrzebie zorganizowania przewozów użyteczności publicznej, ale jego brak lub nieujęcie danej linii w dokumencie, skutkować miało po 1 stycznia 2017 r.
brakiem możliwości refundacji ulg ustawowych z budżetu państwa.
Złożoność i mnogość procedur formalno-prawnych, niezbędnych do spełnienia przy ubieganiu się o refundację strat z tytułu honorowania ulg ustawowych w transporcie drogowym
mających obowiązywać od 2017 r., spowodowała, że wiele samorządów nie zdecydowało się
na ich spełnienie, a więc na podjęcie się roli organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Uchwały o siatce przewozów o charakterze użyteczności publicznej przed wejściem w życie nowych przepisów nie podjęła m.in. gmina Złotów (wiejska), ale stało się tak dlatego,
że dokumenty z rozbudowaną siatką połączeń użyteczności publicznej dla całego powiatu –
spełniającą także oczekiwania gminy – przyjęły odpowiednio: w 2015 r. Rada Powiatu Złotowskiego (planując połączenia wewnątrzpowiatowe) i w 2016 r. Rada Powiatu Pilskiego (planując
sieć połączeń międzypowiatowych na sąsiadującym ze sobą obszarze).
Celem zaplanowania rozbudowanej siatki połączeń o charakterze użyteczności publicznej, obejmujących miasto Złotów i miejscowości gminy Złotów, miało być umożliwienie dalszego pozyskiwania z budżetu państwa refundacji ulg ustawowych udzielanych w przewozach
na liniach ujętych w planie transportowym. Zaplanowane od 1 stycznia 2017 r. nowe zasady
organizacji rynku drogowych przewozów osób i refundacji ulg ustawowych z budżetów państwa, nie weszły jednak w życie. Po artykule z dn. 21 kwietnia 2016 r., opublikowanym w portalu nie-pelnosprawni.pl, pt. „Od 1 stycznia 2017 znikają bilety ulgowe na pociągi i autobusy
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dalekobieżne dla niepełnosprawnych”, w dniu 25 kwietnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało podczas konferencji prasowej, że w 2017 r. przewozy będą odbywały
się tak, jak do tej pory, a wszelkie ulgi będą nadal obowiązywały. W tym celu Senat miał
przygotować projekt przedłużający okres wejścia w życie nowych przepisów dotyczących refundacji ulg do końca 2017 r.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. Wicemarszałek Senatu, złożył projekt ustawy, która opóźniała
o rok wejście w życie przepisów o ulgach ustawowych. Resort zapowiedział jednocześnie,
że w tym czasie (tj. w 2017 r.) zostanie uchwalona nowa ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym, która ostatecznie ureguluje kwestie organizacji tego transportu i refundacji ulg.
W dniu 21 lipca 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, na mocy której termin wejścia w życie przepisów dotyczących organizowania przewozów użyteczności publicznej przez samorządy, został odroczony o rok – do 1 stycznia 2018 r.
Zapowiadane w 2016 r. prace nad kompleksową nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie zakończyły się do tej pory (kwiecień 2019 r.). Przedstawiono już 11
projektów nowelizacji, z których ostatni datowany jest na 22 marca 2019 r. Projekt ten nie
wejdzie jednak prawdopodobnie w życie, gdyż podobnie jak poprzednie, zawiera pewne mankamenty, wśród których za najpoważniejsze uznać można:
▪

nadmierne sformalizowanie procesu tworzenia oferty przewozowej – poza komunikacją
miejską konieczność zaplanowania każdej linii, czyli „określenia potrzeb” w formie uchwały
samorządu szczebla gminnego lub powiatowego i następnie odpowiedniego jej ujęcia
w wojewódzkim planie transportowym;

▪

kompetencje marszałków do „optymalizowania potrzeb przewozowych” określonych przez
gminy i powiaty;

▪

brak wskazania środków na sfinansowanie dodatkowych obowiązków marszałków (chociażby dotyczących funkcjonowania zarządów transportu regionalnego z określoną liczbą
etatów);

▪

brak wskazania środków na sfinansowanie funkcjonowania sieci połączeń określonej w wojewódzkim planie transportowym, czyli na sfinansowanie życzeń gmin i powiatów;

▪

ryzyko upływu sporego czasu przed uchwaleniem ustawy, uniemożliwiające później realizację zaplanowanych w niej działań w założonych terminach.
Oznacza to, wbrew zapowiedziom medialnym, określone prawdopodobieństwo corocz-

nego odwlekania zasadniczych zmian w ustawie o ptz w trybie ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. Ze ścieżki tej skorzystano już
dwukrotnie: w grudniu 2017 r. – przedłużając wejście w życie nowych zasad organizacji rynku
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drogowych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym do 1 stycznia 2019 r.
i w grudniu 2018 r. – wprowadzając analogiczne przesunięcie na 1 stycznia 2020 r. Zgodnie
z aktualnym stanem prawnym, przepisy mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zostały jedynie odroczone o trzy lata, ponieważ jak dotychczas nie została uchwalona żadna
nowelizacja ustawy o ptz, która zmieniałaby je w stopniu zasadniczym.
Przy planowaniu sieci przewozów użyteczności publicznej w Złotowie i w gminie Złotów,
należy zatem uwzględniać dwa scenariusze działań, zdeterminowane uwarunkowaniami formalno-prawnymi. Pierwszy scenariusz wynika z obecnego stanu przepisów – czyli braku nowelizacji ustawy o ptz i założonym wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. nowych zasad
organizacji publicznego transportu zbiorowego i refundacji ulg. Drugi scenariusz uwzględnia
natomiast zmiany zaproponowane w ostatnim, jedenastym projekcie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, datowanym na 22 marca 2019 r., a zmiany te – zarówno
w stosunku do zasad obecnie obowiązujących, jak i planowanych od 1 stycznia 2020 r. – są
znaczące.
Nowy art. 38a ust. 1 z ostatniego projektu nowelizacji ustawy o ptz zakłada, że w transporcie drogowym przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego – niebędący
przewozem o charakterze użyteczności publicznej (czyli obecny przewóz komercyjny – jak
wszystkie obecne linie w gminie Złotów) – będzie można wykonywać wyłącznie na liniach
określonych w planie transportowym, z wyłączeniem przewozów międzywojewódzkich. Prawo
do wykonywania przewozów komercyjnych będzie musiało być nadane odpowiednią uchwałą
samorządu („określeniem potrzeb”) – szczebla od gminy do związku powiatowo-gminnego –
i następnie zaimplementowane do wojewódzkiego planu transportowego. Jest to całkowita
zmiana zasad obecnie obowiązujących.
W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że aktualnie to przewoźnik jest organizatorem linii komercyjnych, gdyż samodzielnie decyduje o zakresie realizowanych przewozów, składając odpowiedni wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia do jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na przebieg linii. W proponowanych zmianach do ustawy o ptz,
takim „przewoźnikiem-organizatorem” będzie tylko podmiot posiadający potwierdzenie zgłoszenia wykonywania przewozu na liniach międzywojewódzkich i będzie on miał obowiązek honorowania ulg ustawowych, a jednocześnie prawo do otrzymywania dofinansowania z tego
tytułu z budżetu państwa. W krótszych relacjach przebiegu linii niż międzywojewódzkie, każdy
przewóz osób na liniach regularnych, będzie wymagał określonych działań jednostek samorządu terytorialnego.
Projektując zmiany w ustawie o ptz, ustawodawca wyszedł z założenia, że obowiązek
zapewnienia transportu zbiorowego w wymiarze lokalnym ciąży na gminach oraz powiatach
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i należy do ich zadań własnych. Już w obecnym brzmieniu ustawa o ptz definiuje pojęcia przewozów: pasażerskich gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych, metropolitalnych, wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych oraz komunikacji miejskiej. Z uwagi
na specyfikę gminy Złotów – jest to tzw. gmina obwarzankowa, mająca siedzibę w nienależącym do niej mieście (zlokalizowanym w odrębnej gminie miejskiej) – możliwy zakres przewozów na rzecz gminy musi uwzględniać konieczność dowozów do Złotowa, czyli wykraczających
poza same granice gminy. Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o ptz, przewóz osób
wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach co najmniej dwóch
gmin, ale niewykraczający poza granice jednego powiatu, może mieć charakter przewozów
gminnych, powiatowo-gminnych, powiatowych, metropolitalnych albo komunikacji miejskiej.
O przewozach gminnych jest mowa także wówczas, gdy realizowane są one w ramach
porozumienia zawartego pomiędzy gminami, w którym jednej z nich powierzono organizację
publicznego transportu zbiorowego na ich obszarze. W obecnym stanie prawnym, jeśli w takim
porozumieniu którakolwiek z gmin jest miastem albo miastem i gminą (gminą miejsko-wiejską), to takie przewozy pasażerskie mają z mocy prawa charakter komunikacji miejskiej (art. 4
ust. 1 pkt. 4 ustawy), z brakiem prawa do refundacji z budżetu państwa strat związanych
ze stosowaniem ulg ustawowych. Z tej przyczyny, aby nie zamykać przewoźnikom możliwości
pozyskiwania dopłat, większość gmin będących w identycznej sytuacji jak gmina Zlotów, nie
decyduje się na zlecanie przewozów do sąsiedniej gminy miejskiej, tylko wybiera formę dofinansowania zakupu biletów dla wybranych grup pasażerów, np. uczniów. Proponowane
zmiany ustawy o ptz wyłączają wprawdzie z komunikacji miejskiej przewozy w granicach miast
i gmin (gmin miejsko-wiejskich), co oznacza prawo operatora takich przewozów do dofinansowania z tytułu honorowania ulg ustawowych, ale nie daje to żadnych korzyści gminie Złotów,
gdyż Złotów jest odrębną gminą o statusie miasta, a więc realizowane do niej przewozy gminne
nadal zachowają status połączeń komunikacji miejskiej.
Przewozy osób wykonywane w ramach publicznego transportu zbiorowego w granicach
co najmniej dwóch gmin i niewykraczające poza granice jednego powiatu, są powiatowymi
przewozami pasażerskimi, jeśli nie są to przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne,
wojewódzkie i międzywojewódzkie.
Powiatowymi przewozami pasażerskimi są także przewozy w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, jeśli te powiaty zawarły porozumienie lub utworzyły związek
powiatów – w celu realizacji zadań własnych w zakresie transportu publicznego.
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Powiatowo-gminne przewozy pasażerskie to z kolei przewóz osób w ramach publicznego
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gmin i powiatów, które utworzyły związek powiatowo-gminny24.
Wojewódzkie przewozy pasażerskie mają natomiast miejsce wówczas, gdy przewóz osób
jest wykonywany w granicach co najmniej dwóch powiatów w tym samym województwie,
a międzywojewódzkie – gdy przewóz osób wykonywany jest z przekroczeniem granicy województwa, a nie są to przewozy gminne, powiatowe (realizowane w wyniku porozumienia), ani
też powiatowo-gminne.
Metropolitalne przewozy pasażerskie dotyczą związków metropolitalnych, które mogą
być tworzone w granicach obszarów metropolitalnych, obejmujących miasta wojewódzkie i ich
strefy oddziaływania, zamieszkałe przez co najmniej 500 tys. osób. Z przyczyn demograficznych przewozy takie nie mogą więc obejmować miasta Złotowa i gminy Złotów.
Ustawa o ptz ogranicza powierzanie organizacji publicznego transportu zbiorowego
do jednostek samorządu terytorialnego jednakowego szczebla, do tego sąsiadujących ze sobą.
Dopuszczalne jest porozumienie wielu takich jednostek, byle stanowiły one ciąg jednostek graniczących ze sobą. Nie jest natomiast obecnie dopuszczalne powierzenie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli
(np. gmina – powiatowi, województwo – powiatowi, gmina – województwu, itp.). Odpowiednią
formą jest w takim przypadku utworzenie np. związku powiatowo-gminnego. Możliwość przekazania przez gminę zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego powiatowi przewiduje natomiast projektowana nowelizacja ustawy o ptz, co jest zmianą dość istotną.
Charakter danych przewozów – czy są one przewozami wojewódzkimi, powiatowo-gminnymi, powiatowymi czy gminnymi – wynika więc z ich zasięgu terytorialnego oraz konkretnych
porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Przekazanie zadań do wykonania powinno wiązać się z odpowiednią partycypacją finansową na rzecz jednostki realizującej zadania. Odpłatność za wykonywanie zadań, jako wydatek
publiczny, powinna być dokonywana w sposób oszczędny i celowy, a jednocześnie jednostka
wykonująca zadanie, jako jednostka samorządu terytorialnego wykonująca wspólne zadanie
publiczne, nie może być nastawiona na osiąganie zysków. Oznacza to, że partycypacja finansowa powinna prowadzić tylko do pokrycia uzasadnionych kosztów poniesionych w związku
z wykonywaniem zadania.

24

Art. 4 ust. 1 pkt. 10a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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Zgodnie z art. 8 ustawy o ptz, podstawowymi zadaniami organizatora publicznego transportu zbiorowego są:
▪

planowanie rozwoju transportu;

▪

organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

▪

zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
Organizowanie transportu zbiorowego zostało uregulowane w art. 15 ust. 1 ustawy o ptz

i polega w szczególności na:
▪

badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

▪

podejmowaniu działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo
do aktualizacji tego planu;

▪

zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
w szczególności w zakresie:

▪

–

standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców;

–

korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców;

–

funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych;

–

funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego;

–

systemu informacji dla pasażera;

określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach
o charakterze użyteczności publicznej;

▪

ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;

▪

określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

▪

określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów;

▪

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

▪

zawieraniu umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego;
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▪

ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. 2012 poz. 1173 z późn. zm.), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

▪

ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie
publicznego transportu zbiorowego;

▪

wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
W przypadku, gdy wpływy z biletów stanowią przychód organizatora, zakres jego zadań

ulega znacznemu rozszerzeniu – o wykonywanie czynności związanych z emisją, dystrybucją,
sprzedażą i kontrolą biletów oraz z windykacją należności za jazdę bez ważnego biletu. Organizator może zlecić część tych czynności operatorowi, w tym podmiotowi wewnętrznemu, jednak w przypadku ustalenia, że wpływy z biletów stanowią dochód organizatora, wykonywanie
wszystkich tych czynności przez podmiot wewnętrzny nie jest prawidłowe. Wpływy z biletów
stanowią wówczas dochody budżetu, zatem powinny podlegać szczególnej kontroli, a organizator naraża się na ryzyko nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez podmiot wewnętrzny, który jest wobec niego odrębną osobą prawną.
W przypadku zawierania przez organizatora umów z wieloma podmiotami, wyłonionymi
w którymś z wyżej określonych trybów (w tym z podmiotem wewnętrznym), stosowanie zasady przyznania wpływów z biletów dla każdego z operatorów, także nie jest korzystne. Rozwiązanie takie – bez jednoczesnego wdrożenia rozbudowanego systemu informatycznego
(karty elektronicznej), kontrolowanego przez organizatora – wręcz uniemożliwia wprowadzenie
sieciowych biletów okresowych i niezwykle utrudnia integrację taryfową. Zalecanym docelowym rozwiązaniem w takim przypadku jest przejęcie przez organizatora zadania emisji, dystrybucji i sprzedaży biletów oraz windykacji należności. Wymaga to jednak utworzenia u organizatora odpowiednich służb odpowiedzialnych za wykonywanie tych zadań, w tym za rozliczenia finansowe.
Z przeprowadzonych rozważań wynika więc, że w warunkach pozostawienia sfery przychodów z biletów u operatora, organizator powinien dążyć do minimalizacji liczby podmiotów,
które zakontraktuje jako operatorów – przy niewielkiej skali komunikacji dedykowanej obsłudze wyłącznie miastu Złotów (i ewentualnie gminy Złotów), najlepiej byłoby, gdyby to był
jeden lub maksymalnie dwa podmioty. W sytuacji ograniczenia obsługi tylko do obszarów miasta i co najwyżej przyległych do jego granic miejscowości gminy, przewozy powinien realizować jeden podmiot.
Zadania organizatora wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy o ptz, wykonuje:
▪

w gminnych przewozach pasażerskich, w tym komunikacji miejskiej, organizowanych przez
gminę – odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
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▪

w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez związek międzygminny – zarząd związku międzygminnego;

▪

w powiatowych przewozach pasażerskich organizowanych przez powiat – starosta;

▪

w powiatowych przewozach pasażerskich organizowanych przez związek powiatów – zarząd związku powiatów;

▪

w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich – zarząd związku powiatowo-gminnego25.
Przewozy międzygminne, nieprzekraczające granicy jednego powiatu, mogą być organi-

zowane przez:
1) powiat;
2) gminę – której na mocy porozumienia międzygminnego inne gminy powiatu powierzyły
organizowanie na swoim obszarze publicznego transportu zbiorowego;
3) związek międzygminny – który został utworzony w celu organizacji publicznego transportu
zbiorowego na swoim obszarze;
4) związek powiatowo-gminny – który został utworzony w celu organizacji publicznego transportu zbiorowego na swoim obszarze.
Tylko w pierwszym przypadku przewozy te mają charakter powiatowych przewozów pasażerskich. W przypadku drugim i trzecim będą to gminne przewozy pasażerskie, a w przypadku czwartym – powiatowo-gminne przewozy pasażerskie. Rozróżnienie to ma w obecnym
stanie prawnym swoją wagę – jeśli w przypadku drugim lub trzecim jedną z gmin-uczestników
będzie miasto (np. Złotów) lub gmina miejsko-wiejska, to wówczas gminne przewozy pasażerskie będą miały charakter komunikacji miejskiej, bez prawa do refundacji z budżetu państwa
strat z tytułu honorowania ulg ustawowych. Sytuacja ta może ulec zmianie dopiero po wprowadzeniu planowanych zmian do ustawy o ptz.
W obecnym stanie prawnym gmina, jako organizator publicznego transportu zbiorowego
w ramach zawartego porozumienia międzygminnego, jeśli jednym z uczestników porozumienia
jest miasto albo miasto i gmina, może organizować jedynie komunikację miejską.
Powiat, organizując przewozy pasażerskie, nie może objąć nimi linii zawierających się
w granicach jednej gminy – są to bowiem przewozy gminne, a nie powiatowe. W ramach
przewozów organizowanych przez powiat nie mogą więc funkcjonować m.in. linie mające trasy
wyłącznie w granicach jednej gminy. Stan ten ulegnie zdecydowanej zmianie w przypadku
wejścia w życie zmian w ustawie o ptz, gdyż wówczas gmina mogłaby przekazać powiatowi
zadania organizowania lokalnego transportu zbiorowego na swoim obszarze.

25

Art. 7 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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W sytuacji, gdy organizatorem jest starosta, operator przewozów powiatowych posiada
prawo do wystąpienia do organizatora, a ten do urzędu marszałkowskiego, o refundację strat
spowodowanych honorowaniem ulg ustawowych.
Po ewentualnym wejściu w życie planowanych zmian w ustawie o ptz, o których mowa
w rozdziale 3.8 opracowania, przewozy organizowane przez gminę Złotów, także w przypadku
zawarcia porozumień z innymi gminami wiejskimi lub miejsko-wiejskimi, nie będą miały charakteru komunikacji miejskiej. Problem pojawiłby się w przypadku zawarcia porozumienia
z miastem Złotowem, gdyż przewozy takie nawet po nowelizacji ustawy należałoby uznać
za komunikację miejską. Z obecnego kształtu połączeń wynika jednoznacznie, że ewentualnie
uruchamiane połączenia gminne musiałaby objąć miasto Złotów – nie mają uzasadnienia połączenia wyłącznie wewnątrzgminne. Oznacza to, że – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – wszystkie przewozy gminne organizowane przez gminę Złotów na trasach do miasta
Złotowa na podstawie porozumień z miastem, miałyby status połączeń komunikacji miejskiej,
z wyłączeniem refundacji ulg ustawowych z budżetu państwa, co jest dla gminy formułą niekorzystną finansowo.
Starosta wykonuje zadania organizatora powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze swojego powiatu. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego przez starostę nie
wyklucza jednak organizowania przewozów gminnych przez poszczególne gminy oraz miasta
i gminy odrębnie albo wspólnie – poprzez powierzenie tego zadania jednej z nich.
Poszczególne gminy powiatu, w celu zapewnienia przewozów szkolnych, zawierają
wprawdzie umowy z przewoźnikami na obsługę określonych linii, jednak przewozy te funkcjonują na podstawie zezwoleń, o wydanie których wnioskowali przewoźnicy, czyli formalnie to
oni są organizatorami przewozów. Wójtowie staną się organizatorami przewozów wyłącznie
wtedy, gdy linie te będą organizowane zgodnie z postanowieniami działu II ustawy o ptz,
w tym z wcześniejszym ogłoszeniem informacyjnym o zamiarze przeprowadzenia postępowania.
Przewozy ponadgminne może organizować także minister właściwy ds. transportu –
w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych połączeń kolejowych, lecz ograniczają
się one aktualnie do przewozów międzywojewódzkich. Także Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem wojewódzkich przewozów pasażerskich kolejowych i autobusowych.
Organizowanie przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej planowane jest też przez Starostów – Złotowskiego i Pilskiego – w zakresie powiatowych przewozów
pasażerskich użyteczności publicznej, na liniach określonych odpowiednio w uchwalonych planach transportowych.
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3.3. Uwarunkowania wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
Wykonywanie przez operatora przewozów w gminnych, powiatowo-gminnych i powiatowych przewozach pasażerskich, może się odbywać wyłącznie na podstawie umowy podpisanej
odpowiednio ze zlecającą gminą, związkiem międzygminnym, powiatem lub związkiem powiatowo-gminnym. Po podpisaniu umowy organizator wydaje operatorowi stosowne zaświadczenie.
Wyboru operatora organizator może dokonać w jednym z trzech trybów:
▪

zgodnie z Prawem zamówień publicznych26;

▪

wg trybu określonego w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi27;

▪

poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Organizator może również realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbio-

rowego w formie własnego samorządowego zakładu budżetowego.
Tryb wyboru bezpośredniego jest wyjątkiem, który może być zastosowany wyłącznie
w przypadkach opisanych w ustawie, czyli wówczas gdy:
▪

średnia wartość roczna umowy w zakresie pasażerskiego transportu publicznego (po przyjęciu zmian – w transporcie drogowym) jest szacowana na mniej niż 1 mln euro lub dotyczy
świadczenia usług w wymiarze mniejszym niż 300 tys. km rocznie (w przypadku zamiaru
zawarcia umowy z przedsiębiorcą eksploatującym łącznie nie więcej niż 23 środki transportu – średnia wartość roczna umowy w zakresie pasażerskiego transportu publicznego
jest szacowana na mniej niż 2 mln euro lub dotyczy świadczenia usług w wymiarze mniejszym niż 600 tys. km rocznie);

▪

świadczenie usług ma być wykonywane przez podmiot wewnętrzny;

▪

świadczenie usług dotyczy transportu kolejowego;

▪

wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub
bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji z przyczyn zależnych, jak i niezależnych
od operatora, z tym że umowa może być zawarta tylko na okres 12 miesięcy (z możliwością
jej przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do maksymalnie 24 miesięcy), ale tylko
wtedy, gdy nie jest możliwe zachowanie terminów dla innych trybów wyboru.
Wybór bezpośredni jest szczególnie wygodny dla jednostek samorządu terytorialnego

zlecających przewozy w niewielkiej skali, o wartości poniżej progu 1 mln euro (netto) rocznie
lub w wymiarze poniżej 300 tys. km. Tryb ten umożliwia bowiem zachowanie elastyczności

26
27

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1920.
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w planowaniu oferty przewozowej, w zależności od różnych zmian uwarunkowań jej kształtowania. Poprzez aneksowanie umowy z operatorem możliwe są także różne inne zmiany jej
postanowień, jak np. obniżenie kwoty jednostkowej rekompensaty z tytułu pozyskania przez
jednostkę samorządu terytorialnego taboru z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych –
krajowych lub europejskich – i przekazania pozyskanych w ten sposób pojazdów do eksploatacji operatorowi. Przy zakontraktowaniu operatora w trybie Prawa zamówień publicznych, taką
ewentualność należałoby ująć w opisie przedmiotu zamówienia i wymagać od oferentów określenia oczekiwanych zmian w stawce rekompensaty już na etapie składania ofert w postępowaniu, co realizacyjnie wydaje się bardzo trudne.
W przypadku zawierania umów z podmiotem wewnętrznym, w którym jednostki samorządowe nie posiadają 100% udziałów, umowa powinna przyjąć formę koncesji na usługi,
co oznacza konieczność przejęcia przez operatora głównej części ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności przewozowej.
Niezwykle ważnym elementem zawierania umów przez organizatora jest konieczność
wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W każdym przypadku organizator zobowiązany jest z wyprzedzeniem jednego roku (lub obecnie sześciu miesięcy – dla wymiaru usług mniejszego niż 50 tys.
kilometrów rocznie), zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, w swojej siedzibie oraz
na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z określeniem przewidywanego trybu wyboru, rodzaju transportu oraz przewidywanej daty rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność ogłoszenia dotyczy każdego trybu wyboru, także
bezpośredniego zawarcia umowy, z wyjątkiem umów zawieranych z powodu zakłócenia ciągłości świadczenia usług.
Ustawa o ptz w obecnym brzmieniu nie wykluczyła zawartego w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 obowiązku zamieszczania ogłoszenia informacyjnego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Proponowana zmiana ustawy o ptz, o której mowa w rozdziale
3.8 opracowania, w przypadku przewozów do 50 tys. km rocznie wyłącza obowiązek ogłaszania
w Dzienniku Urzędowym UE, lecz jednocześnie zobowiązuje organizatora do ogłoszenia zamiaru we własnym BIP z wyprzedzeniem aż rocznym.
W ogłoszeniu informacyjnym musi być zawarty tryb udzielenia zamówienia oraz określenie linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których planowane
są przewozy w ramach ogłaszanego zamówienia, przewidywana data rozpoczęcia świadczenia
usług, a po wejściu w życie zmian omówionych w rozdziale 3.8 – także okres obowiązywania
umowy (od 24 grudnia 2017 r. ten dodatkowy obowiązek dotyczy ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE). W przypadku obowiązku opracowania i uchwalenia planu transportowego, linia ta
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(linie lub sieć komunikacyjna) musi zawierać się w jego treści, w tym w ramach załącznika
graficznego do planu. Sposób określenia sieci może być jednak dość ogólny.
Zmiana treści ogłoszenia jest dopuszczalna, lecz nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu dla ogłoszenia rocznego i 3 miesięcy – dla ogłoszenia półrocznego.
Obowiązek ogłoszenia jest uciążliwy i powoduje konieczność wyprzedzającego planowania zlecania przewozów.
Za datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia można uznać datę pierwszego ogłoszenia o przetargu lub zaproszenia do składania ofert – w przypadku zamówień
konkurencyjnych i datę zawarcia pierwszej umowy (niekiedy jest umowa przedwstępna lub
warunkowa) – w przypadku zamówienia bezpośredniego (w warunkach nieprzeprowadzania
postępowania wyłaniającego oferenta).
W konkurencyjnych trybach wyboru operatora, organizator może w specyfikacji zamówienia uwzględniać oczekiwania odnośnie liczby i rodzaju środków transportu, zaplecza technicznego, ochrony środowiska oraz wymogów co do standardów obsługi pasażerów, w tym
osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej, a także standardów wyposażenia
pojazdów. Niezbędne jest także określenie wszystkich warunków finansowania i rozliczania
wykonania usługi, w tym określenie kto emituje i sprzedaje bilety oraz komu należne są wpływy
z biletów. Jednocześnie, organizator może wymagać, aby świadczenie usług na linii rentownej
wiązało się ze świadczeniem usług na liniach nierentownych. Do specyfikacji zamówienia musi
być załączony projekt umowy z operatorem.
Organizator może w trybie niekonkurencyjnym zawrzeć z operatorem w tym samym zakresie usług (np. przewozy autobusowe) tylko jedną umowę. W przeciwnym przypadku mógłby
narazić się na zarzuty obejścia przepisów i celowego unikania przeprowadzenia procedury
przetargowej. Możliwe jest jednak zawarcie kilku umów, na podstawie odrębnych ogłoszeń
o zamiarze zamówienia usług, z tym samym podmiotem, jeśli łącznie w żadnym przedziale
czasowym nie nastąpi przekroczenie limitów, o których mowa w art. 22 ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym.
Po wyborze operatora w jednym z wyżej określonych trybów, organizator zawiera z operatorem umowę, która musi zawierać elementy określone w art. 25 ust. 2 ustawy. W przypadku
wyboru w trybie konkurencyjnym, projekt takiej umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowa w transporcie autobusowym może być zawarta w obecnym stanie prawnym co
najwyżej na okres 10 lat. Ustawa o ptz dopuszcza zawarcie umowy lub jej przedłużenie na zasadach określonych w art. 4 ust. 4 Rozporządzenia. Proponowane zmiany do ustawy o ptz,
o których mowa w rozdziale 3.8, wprowadzają skrócenie do 8 lat okresu, na jaki może być
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zawarta umowa w transporcie autobusowym innym niż komunikacja miejska. Nawet po ewentualnym wejściu w życie nowelizacji ustawy o ptz, maksymalny okres zawarcia umowy wydaje
się racjonalny nawet w sytuacji kontraktowania taboru fabrycznie nowego, o znacznej wartości.
Po zawarciu umowy organizator wydaje operatorowi zaświadczenie28, do którego załącznikiem jest rozkład jazdy. Zaświadczenie to potwierdza posiadane przez operatora uprawnienia
do wykonywania publicznego transportu zbiorowego, zastępuje więc zezwolenie (potwierdzenie zgłoszenia przewozu). Nowelizacja ustawy o ptz dopuszcza rozkład jazdy w wersji elektronicznej.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, wydanie zaświadczenia operatorowi, w obecnym stanie prawnym nie skutkuje ustaniem jego prawa do otrzymywania refundacji ulg ustawowych. Na mocy art. 87 ust. 2 ustawy o ptz, w 2019 r. finansowanie ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ma odbywać się „na zasadach dotychczasowych” (tj. przed założoną w pierwszej wersji ustawy zasadniczą zmianą mającą wejść
w życie od 1 stycznia 2017 r. – odroczoną po raz pierwszy „małą” nowelizacją ustawy o ptz
i następnie dwukrotnie ustawami okołobudżetowymi – na 2018 r. i na 2019 r.). Oznacza to,
że wnioski o udzielenie dopłaty na sfinansowanie straty z tytułu stosowania ulg ustawowych
przewoźnicy (a w tym operatorzy) składają bezpośrednio do marszałka województwa w oparciu o zapisy art. 8a ust. 4 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Z działu V ustawy o ptz, ustanawiającego przepisy przejściowe
i końcowe, wynika, że podmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego
przewozu osób (a więc zarówno przewoźnicy, jak i operatorzy), są zobowiązane do końca
okresu przejściowego, tj. aktualnie do dnia 31 grudnia 2019 r., uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie
drogowym i kolejowym zgodnie z dotychczasowymi przepisami, tj. we wszystkich przewozach,
niezależnie od dokonanej zmiany definicji środków publicznego transportu zbiorowego w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Przez „przepisy dotychczasowe” należy rozumieć zapisy art. 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, które przewidują
dopłaty, a nie rekompensatę dla przewoźników. Przywołana ustawa nie zawiera definicji przewoźnika, jednak biorąc pod uwagę fakt, że została przyjęta wcześniej niż ustawa o ptz – wprowadzająca rozróżnienie na przewoźnika i operatora – należy przyjąć, że sformułowanie „przewoźnik” zawarte w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

28

Art. 28 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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transportu zbiorowego, dotyczy zarówno przewoźnika, jak i operatora w rozumieniu ustawy
o ptz.
Uprawnienie do otrzymania dopłat nabywa przewoźnik, który:
1) posiada zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie
drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (tj. Dz. U. 2019 poz. 58);
2) stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale
na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
3) zawarł umowę z samorządem województwa – określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.
Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o ptz, operator posiadający zaświadczenie wydane przez
organizatora publicznego transportu zbiorowego, zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
o którym to zezwoleniu mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym. Nie ma jednak przeciwskazań, aby operator wystąpił o wydanie zezwolenia, gdyż
– jak wspomniano – art. 82 ust. 2 ustawy o ptz zwalnia operatora z obowiązku jego pozyskania,
ale nie pozbawia go przy tym prawa jego uzyskania.
Po spełnieniu pozostałych wymagań art. 8a ust. 4 pkt 2 i pkt 3 ustawy o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, operator ma prawo
do uzyskania dopłaty, po wcześniejszym złożeniu do marszałka województwa stosownego
wniosku. Do końca okresu przejściowego, tj. aktualnie do dnia 31 grudnia 2019 r., udzielone
przez operatora ulgi ustawowe w przewozach autobusowych będą finansowane za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego ze środków z budżetu państwa przekazywanych przez wojewodę. Organizator publicznego transportu zbiorowego będzie natomiast wypłacał pozostałą
część rekompensaty wynikającej z umowy o świadczenie usług publicznych, jaką zawarł z operatorem.
Istotnym warunkiem wyboru operatora jest także zobowiązanie nałożone na gminy i powiaty w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 22 lutego
2018 r.
Przywołana ustawa w art. 36 stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego, której
liczba mieszkańców przekracza 50 000 osób, świadczy usługę lub zleca świadczenie usługi
komunikacji miejskiej, w rozumieniu ustawy o ptz podmiotowi, którego udział autobusów
zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki wynosi co najmniej
30%. Przepis ten, na mocy art. 86 pkt. 4, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.
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Z kolei art. 68 ust. 4 nakłada na przekraczającą ten sam próg demograficzny jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia w różnych latach określonych udziałów
autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów użytkowanych w komunikacji miejskiej.
Udziały te wynoszą odpowiednio:
▪

od dnia 1 stycznia 2021 r. – 5%;

▪

od dnia 1 stycznia 2023 r. – 10%;

▪

od dnia 1 stycznia 2025 r. – 20%.
Z art. 68 wynika, że wymogi powyższe dotyczą całej floty obsługującej przewozy

w komunikacji miejskiej (więcej niż jednego operatora i nie tylko obszaru danej gminy).
Opisane wymogi, z przyczyn demograficznych, nie dotyczą jednak komunikacji miejskiej
organizowanej przez miasto Złotów, nawet w sytuacji objęcia nią gminy Złotów i ewentualnie
w przyszłości kolejnych gmin sąsiadujących, gdyż wskazany w ustawie próg 50 000 mieszkańców odnosi się wyłącznie do liczby ludności organizatora, a nie całego obsługiwanego obszaru.
3.4. Finansowanie publicznego transportu zbiorowego w przepisach polskich
Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej zawarte jest w przepisach rozdziału 6 ustawy o ptz (artykuły 50 do 58a).
Według aktualnego stanu prawnego, zgodnie z art. 50 ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może polegać
m.in. na przekazywaniu operatorowi rekompensaty (pkt. 2) – z tytułu:
a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów
w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione;
c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
W przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy, o którym mowa w rozdziale 3.8 opracowania, zakłada się, że dokumentowanie straty nie będzie wymogiem otrzymania rekompensaty.
Ponieważ przepis art. 56 ust. 2 ustawy wyłącza prawo do dotacji w związku z ponoszeniem straty spowodowanej stosowaniem ulg ustawowych dla przejazdów w komunikacji miejskiej, utracone przychody określone powyżej w lit. a rekompensowane są w komunikacji miejskiej wyłącznie przez organizatora.
Z tej przyczyny, dla gminy Złotów niezmiernie istotne jest, aby przewozy organizowane
przez nią lub na jej obszarze we własnym zakresie przez przewoźników komercyjnych, nie
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miały statusu komunikacji miejskiej – z wykluczeniem refundacji ulg ustawowych z budżetu
państwa.
Z kolei rekompensata, o której mowa w lit. b, może być przyznana, jeśli np. rada jednostki samorządowej uchwali katalog dodatkowych ulg gminnych, co z uwagi na znacznie węższy katalog ulg ustawowych w komunikacji miejskiej, niemal zawsze ma miejsce.
Zapis art. 50a daje prawo radzie gminy do ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Uchwalenie takich cen staje się przyczynkiem do udzielenia
operatorowi rekompensaty określonej w lit. c.
Finansowanie przewozów odbywa się także poprzez realizację przez jednostki samorządu
terytorialnego przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym przez wnoszenie wkładu własnego do projektów z udziałem środków unijnych.
Zapisy art. 52 i art. 53 ustawy o ptz wymagają, aby operator – występując o rekompensatę – poniósł stratę wynikającą ze zmniejszonych przychodów z powodu stosowania ulg ustawowych, ulg organizatora oraz ustanowionych cen nieadekwatnych do ponoszonych kosztów.
W przepisie tym ustawodawca jednoznacznie podkreśla też prawo operatora mającego status
podmiotu wewnętrznego do rozsądnego zysku, obliczonego zgodnie z zapisami Rozporządzenia.
W planowanej nowelizacji przepis ten będzie zmieniony w taki sposób, że poza usuniętym
wymogiem dokumentowania straty, prawo do rozsądnego zysku nie będzie dotyczyć operatora
wybranego w trybie koncesji oraz podmiotu wewnętrznego, jeśli umowa wykonawcza przyjmie
charakter koncesji.
W celu otrzymania rekompensaty konieczne jest więc obecnie ponoszenie przez operatora straty. Szczególne znaczenie ma ten zapis w przypadku osiągania przez operatora znacznych zysków z innej działalności. Zyski te, zmniejszając stratę, wpływają więc na obniżenie
poziomu należnej rekompensaty. W szczególnych przypadkach może więc wystąpić sytuacja,
w której dodatkowa rekompensata stanie się nienależna. Sytuacja ta nie dotyczy jednak przypadków, gdy wysokość rekompensaty wynika z zakończonego konkurencyjnego postępowania
przetargowego lub koncesyjnego – wówczas rekompensata występuje jako wynagrodzenia
określone w wyniku tego postępowania.
Zapis art. 50 ustawy o ptz wskazuje jako sposób finansowania także pobieranie przez
operatora wpływów z biletów i opłat dodatkowych (ust. 1 pkt. 1) oraz udostępnianie operatorowi środków transportu na realizację przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego (ust. 1 pkt. 3).
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Z kolei przepis zawarty w art. 58 ustawy o ptz powtarza wymogi wynikające z Załącznika
do Rozporządzenia, dotyczące konieczności prowadzenia przez operatora oddzielnej rachunkowości dla usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, związanych
z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej oraz oddzielnej rachunkowości dla innej działalności gospodarczej.
Ważnym zagadnieniem zawartym w polskich przepisach prawnych jest kwestia prawidłowości zawarcia umowy, na podstawie której wypłacana jest rekompensata. Rekompensata
przyznana według zasad opisanych w rozdziale 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
nie budzi żadnych wątpliwości odnośnie jej wysokości, jeśli zostanie przyznana na podstawie
postępowania konkurencyjnego, w którym o udzielenie zamówienia wystąpiło kilku oferentów.
Dotyczy to wyboru operatora w trybie konkurencyjnym przetargu lub postępowania koncesyjnego. W projektach, w których organizator lub operator korzysta ze środków pomocowych Unii
Europejskiej, za niekonkurencyjne uważa się natomiast przetargi lub postępowania konkurencyjne, w których wystąpił jedynie jeden oferent.
Problem wypłaty prawidłowej, nienadmiernej rekompensaty, jest szczególnie istotny
w trybie wyboru operatora określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym (tryb ten dotyczy podmiotu wewnętrznego).
3.5. Uwarunkowania wynikające z wytycznych dla beneficjentów
środków pomocowych Unii Europejskiej
Podstawowym dokumentem w procesie realizacji inwestycji wspomaganych środkami
pomocowymi Unii Europejskiej, w którym została ujęta problematyka rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego, są „Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych
w transporcie zbiorowym” 29. Na mocy przywołanego dokumentu, wszystkie instytucje uczestniczące w procesie udzielania wsparcia z programów operacyjnych zobowiązane są do oceny
występowania pomocy publicznej we wnioskowanym projekcie.
W celu prawidłowej realizacji obowiązku świadczenia usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich, niezbędne jest często korzystanie przez operatora z infrastruktury oraz
taboru, finansowanych w znacznej części z europejskich środków pomocowych. Wytyczne dotyczą sytuacji, w której zrealizowana infrastruktura lub zakupiony tabor wykorzystywane są
w działalności gospodarczej, jaką jest przewozowa działalność eksploatacyjna. Celem Wytycz-

29

Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju z dnia 4.03.2016 r. stosowane od dnia 22.10.2015 r. (M.P.
z dn. 15.03.2016 r., poz. 237).
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nych jest wskazanie sposobu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego i operatorom dofinansowania z programów operacyjnych na modernizację lub zakup składników majątkowych w taki sposób, aby nie powstawały obowiązki notyfikacyjne – zarówno po stronie organizatorów, jak i operatorów.
Według Wytycznych przekazywanie operatorom rekompensaty, o której mowa w Rozporządzeniu, stanowi pomoc publiczną, lecz jest zgodne z zasadami rynku wewnętrznego i nie
wymaga notyfikacji. W przypadku natomiast, gdy świadczenie usług publicznych zostało powierzone z naruszeniem obowiązujących zasad, rekompensata podlega obowiązkowi notyfikacji nawet wtedy, gdy udzielona została zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu.
Podobnie, notyfikacji wymaga rekompensata udzielona w wysokości wyższej niż wynikająca
z zasad określonych w przepisach.
Szczególnym przypadkiem naruszenia zasad jest przekazanie lub udostępnienie operatorowi składnika majątkowego po zawarciu umowy wykonawczej, która takiego przekazania
nie przewidywała, a zmiana tej umowy narusza zasady jej wprowadzania. Rekompensatą jest
też wszelkie przysporzenie przekazane spółce komunalnej.
Wytyczne wskazują, że szczegółowe określenie zakresu świadczenia usług publicznych,
powinno być zawarte w umowie wykonawczej.
W przypadku spółki komunalnej Wytyczne wskazują, że umowa spółki powinna jednoznacznie wskazywać na cel jej działalności – jako wykonywanie zadania własnego jednostki
samorządowej lub związku, a szczegółowe określenie zakresu świadczenia tego obowiązku
powinno mieć miejsce m.in. w umowie o świadczenie usług publicznych.
W przypadku podmiotu wewnętrznego Wytyczne podkreślają, że nie jest dopuszczalne,
aby świadczył on usługi publiczne poza obszarem jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniem komunalnym, pod rygorem utraty
charakteru podmiotu wewnętrznego. Kryteria pozwalające uznać spółkę za podmiot wewnętrzny powinny być spełnione przez cały okres powierzenia (obowiązywania umowy wykonawczej).
W przypadku umowy zawieranej z przedsiębiorcą zewnętrznym, nie występuje pojęcie
powierzenia – przedsiębiorca przyjmuje do wykonania zlecenie w zamian za rekompensatę.
Umowa zawarta z przedsiębiorcą musi określać zakres zobowiązania i postanowienia dotyczące
sposobu wyliczania rekompensaty oraz musi wypełniać wymogi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W takiej umowie można również założyć przekazanie operatorowi do eksploatacji taboru nabywanego ze wsparciem ze środków pomocowych.
Istotnym aspektem umów zawieranych pomiędzy organizatorem a podmiotem wewnętrznym jest stałość ich postanowień przez cały okres obowiązywania. Nie występuje tu
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wprost rygor niedopuszczalności zmian w umowie wykonawczej obowiązujący w Prawie zamówień publicznych, lecz zmiany nie mogą powodować sytuacji, w której znikną przesłanki
do bezpośredniego zawarcia umowy. W takim przypadku zmiana umowy wykonawczej stanowiłaby udzielenie nowego zamówienia z naruszeniem przepisów o udzielaniu zamówień publicznych.
Po zawarciu umowy o wsparcie ze środków europejskich każdorazowo należy sprawdzać,
czy zmiana umowy wykonawczej nie spowoduje naruszenia umowy o dofinansowanie projektu.
Powyższe dotyczy każdego z trybów zawierania umów w trybie bezpośrednim.
Właściwa umowa o świadczenie usług publicznych, uwzględniająca pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich przez jednostkę samorządu terytorialnego lub operatora,
musi obejmować zasady przekazania przedsiębiorcy składników majątkowych lub zasady ubiegania się przez przedsiębiorcę o pozyskanie składników majątkowych nabytych z udziałem
środków pomocowych. Umowa taka musi zostać zawarta przed przekazaniem środków trwałych przez gminę lub przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przez przedsiębiorcę.
W przypadku umów zawartych przed otrzymaniem dofinansowania, które nie przewidywały
takiej możliwości, niezbędne jest wcześniejsze wprowadzenie w nich odpowiednich zmian. Jest
to bardzo trudne lub nawet niemożliwe w przypadku umów zawartych zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
Rekompensata udzielana przedsiębiorcy musi być co do zasady przyznawana zgodnie
z wymogami Rozporządzenia. Wytyczne wprowadzają także dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorcy w celu prawidłowego rozliczenia rekompensaty. Operator prowadzący działalność
inną niż świadczenie usługi publicznej, zobowiązany jest załącznikiem do Rozporządzenia
do prowadzenia rachunkowości w sposób w nim opisany w taki sposób, aby możliwa była
prawidłowa alokacja przychodów, kosztów bezpośrednich oraz odpowiedniej części kosztów
pośrednich i ogólnych. Wytyczne rozszerzają ten wymóg na odrębne traktowanie każdej z zawartych umów o świadczenie usług publicznych. W szczególności, dotyczy to spółek komunalnych, które prowadzą różne rodzaje działalności powierzonej, np. gospodarkę mieszkaniową,
prowadzenie cmentarzy, gospodarkę odpadami, utrzymanie dróg, itd.
Składniki majątkowe przekazywane operatorowi na zasadach odbiegających od rynkowych, w związku ze świadczeniem przez niego usług publicznych, obniżają wysokość rekompensaty otrzymywanej w formie pieniężnej, chyba że mają charakter ogólnie dostępnej infrastruktury, niewykorzystywanej do działalności komercyjnej (np. przystanki). Ponadto, jeśli
składniki te są wykorzystywane w celach komercyjnych, to muszą być udostępniane dla zainteresowanych na niedyskryminujących zasadach (np. dworzec autobusowy, przystanki).
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Wytyczne wymagają podziału kosztów co najmniej na poniższe kategorie:
▪

koszty związane z działalnością przewozową wraz z kosztem amortyzacji, kalkulowane
zgodnie z zasadami rachunkowości;

▪

koszty związane z wykorzystaniem i utrzymaniem niezbędnej infrastruktury technicznej;

▪

koszty finansowe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych;

▪

koszty ogólne;

▪

podatek dochodowy.
Wytyczne wymagają, aby koszty świadczenia innych usług zostały wyłączone z kalkulacji

(np. usługi remontowe, myjni, wynajmu autobusów, stacji diagnostycznej, itp.). W przypadku
podmiotów wewnętrznych osiągane na takiej działalności zyski powinny być natomiast w rekompensacie ujmowane.
W przypadku wykonywania przez operatora przewozów w ramach kilku umów, publicznych lub komercyjnych, koszty i aktywa wykorzystywane w tych działalnościach powinny być
im podporządkowane proporcjonalnie do udziału tych działalności w przewozach. Miarą takiego
udziału w przewozach autobusowych są np. wykonane wozokilometry.
Przekazany operatorowi tabor i inne środki majątkowe, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celu realizacji zawartej umowy. W szczególności, tabor nie może być wykorzystywany do wykonywania innych przewozów.
Dopuszczalne jest natomiast osiąganie dodatkowych drobnych dochodów, np. z zamieszczania reklam, o ile umowa o dofinansowanie taką możliwość dopuszcza. W przypadku podmiotów wewnętrznych dochody takie muszą być uwzględnione w wyliczeniach rekompensaty.
Wytyczne nie dopuszczają w kalkulacji rekompensaty ujmowania upustów handlowych
przyznawanych przez przedsiębiorcę we własnym imieniu, chyba że upusty takie zostały
uwzględnione w umowie o świadczenie usług publicznych.
Według Wytycznych, rozsądny zysk oznacza stopę zwrotu z kapitału, której wymagałoby
typowe przedsiębiorstwo, rozważając czy podjąć się świadczenia usługi publicznej przy
uwzględnieniu poziomu ryzyka występującego w danej umowie. Stopę zwrotu z kapitału określono jako wewnętrzną stopę zwrotu (IRR), którą osiąga przedsiębiorstwo ze świadczenia usług
publicznych w całym okresie powierzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie innych wskaźników, takich jak średnia stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE), stopa
zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) lub innych ogólnie przyjętych wskaźników. Rekomendowaną stopą zwrotu z kapitału własnego jest w Wytycznych 6% w ujęciu rocznym.
Wytyczne wskazują, że próg 80% działalności dla podmiotów wewnętrznych odnosi się
do zadań powierzonych przez organizatora oraz inne osoby prawne kontrolowane przez organizatora. Do celów ustalenia odsetka działalności operatora prowadzonej na rzecz organizatora
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lub innych osób prawnych przez niego kontrolowanych, należy według Wytycznych uwzględnić
średni całkowity obrót lub odpowiednią alternatywną miarę opartą na działalności, taką jak
koszty poniesione za trzy lata poprzedzające udzielenie zamówienia.
Jeżeli, ze względu na datę utworzenia, rozpoczęcia działalności lub ze względu na reorganizację działalności, dane dotyczące obrotu lub alternatywna miara oparta na działalności
(taka jak koszty – za poprzednie trzy lata) są niedostępne lub nieprzydatne, wystarczające jest
wykazanie, że miara działalności jest wiarygodna, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.
Wytyczne stanowią, że w przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy Unii Europejskiej
nie spełnia kryteriów Altmark, zgodnie z art. 61 ust. 8 Rozporządzenia 1303/2013, czyli gdy
występuje pomoc publiczna, to nie ma konieczności stosowania metody „luki finansowej”. Pomoc udzielona zgodnie z Wytycznymi stanowi zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc publiczną w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. Odpowiednie wyliczenia przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi – potwierdzające, że rekompensata w całym okresie powierzenia, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków pomocowych, nie będzie przekraczać różnicy pomiędzy kosztami i przychodami związanymi z wykonywaniem usług publicznych powiększonej o rozsądny zysk – należy uznać za indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania w rozumieniu art. 61 ust. 8 lit. C Rozporządzenia 1303/2013.
Wytyczne wymagają jednak nieustannej kontroli rekompensaty, aby uniknąć przyznania
jej w nadmiernej wysokości. Kontrola taka musi być przewidziana w umowie o świadczenie
usług publicznych.
W Wytycznych zaleca się, aby treść umowy została ustalona w sposób promujący przynajmniej pewną poprawę wydajności, przez jednoznaczne opisanie w niej np. wskaźników
ograniczenia kosztów operatora. Zobowiązuje się także beneficjenta do informowania instytucji
udzielającej dofinansowania o wszelkich zmianach umów o świadczenie usług publicznych objętych wsparciem mających znaczenie dla wyliczenia rekompensaty wraz z wyliczeniem skutków takich zmian.
Wytyczne zwracają uwagę na obowiązki informacyjne obciążające organizatora o zamiarze powierzenia (zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia oraz art. 23 ustawy o ptz), prezentacji
sprawozdania zbiorczego (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia) oraz sprawozdania dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzielonej pomocy publicznej.
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3.6. Problematyka planów transportowych
Ustawa o ptz nakłada na niektórych organizatorów – w przypadku podjęcia się przez nich
organizacji publicznego transportu zbiorowego – obowiązek opracowania planu transportowego30. Decydującym w tym zakresie, w obecnym stanie prawnym, jest wyłącznie kryterium
demograficzne – liczba osób zamieszkałych na danym obszarze.
Aktualnie, w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, plan transportowy muszą opracować następujące jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki:
▪

gmina – licząca co najmniej 50 tys. mieszkańców;

▪

gmina, która zawarła porozumienia z innymi gminami – jeśli obszar gmin objętych porozumieniem liczy co najmniej 80 tys. mieszkańców;

▪

związek międzygminny – obejmujący obszar zamieszkały przez co najmniej 80 tys. mieszkańców;

▪

powiat – liczący co najmniej 80 tys. mieszkańców;

▪

powiat, który zawarł porozumienia z innymi powiatami – jeśli obszar powiatów objętych
porozumieniem liczy co najmniej 120 tys. mieszkańców;

▪

związek powiatów – obejmujący obszar zamieszkały przez co najmniej 120 tys. mieszkańców;

▪

związek powiatowo-gminny – obejmujący obszar zamieszkały przez co najmniej 80 tys.
mieszkańców;

▪

związek metropolitalny – w zakresie sieci (linii) komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach pasażerskich oraz któremu powierzono organizację publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia z gminami albo powiatami;

▪

województwo – w zakresie sieci (linii) komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w ramach porozumień z innymi województwami;

▪

minister ds. transportu – w zakresie sieci (linii) komunikacyjnej w międzywojewódzkich
i międzynarodowych przewozach pasażerskich.
Miasto Złotów i gmina Złotów, z przyczyn demograficznych nie są w obecnym stanie

prawnym zobowiązane do opracowania planu transportowego. Ale, pomimo braku zobowiązania, mogą taki plan opracować.
W planowanych zmianach ustawy o ptz, o których mowa w rozdziale 3.8 opracowania,
z obowiązku przygotowywania planów transportowych będą zwolnione powiaty, związki powiatów i związki powiatowo-gminne. Nowy ust. 2a w art. 9 zobowiązuje organizatorów szczebli

30

Art. 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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od gminnego do związku powiatowo-gminnego do określenia potrzeb komunikacyjnych – poprzez wyznaczenie linii komunikacyjnych i częstotliwości obsługi połączeń komunikacyjnych –
z wyłączeniem komunikacji miejskiej – i z uwzględnieniem określenia modelu obsługi komunikacyjnej, poprzez wskazanie:
▪

linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej lub obszarów, na których będą realizowane
przewozy o charakterze użyteczności publicznej;

▪

linii komunikacyjnych, na których mogą być realizowane przewozy na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
3.7. Różnice pomiędzy komunikacją miejską i innymi formami przewozów
pasażerskich w transporcie drogowym
W przewozach gminnych, w tym w komunikacji miejskiej, w przewozach powiatowych

i powiatowo-gminnych, decyzje związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego na obszarze właściwości określonej jednostki samorządu terytorialnego lub związku, należą do kompetencji jednostki, która jest organizatorem.
Zasadniczą różnicą w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i przewozów pozostałych
gminnych, powiatowych albo powiatowo-gminnych, jest odmienne traktowanie komunikacji
miejskiej w ustawach nadających pasażerom prawo do przejazdów z określonymi w nich
ulgami. Ulgi ustawowe zostały zdefiniowane szczegółowo, bardzo często jednak określone
przepisy nie obowiązują w komunikacji miejskiej.
W przypadku przewozów gminnych obejmujących miasto, teoretycznie nie występuje
prawo organizatora (ani też obecnie przewoźnika) do występowania do właściwego urzędu
marszałkowskiego o refundację ze środków budżetu państwa strat spowodowanych honorowaniem ulg ustawowych. W praktyce jednak możliwe jest rozwiązanie, w którym gmina wiejska dofinansuje przewozy wyłącznie na swoim obszarze, wymagając od operatora wykonywania przewozów na trasach wykraczających poza jej obszar.
W przypadku przewozów powiatowych i powiatowo-gminnych, prawo to posiada obecnie
przewoźnik, a po 1 stycznia 2020 r. (zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym),
będzie posiadał je operator – za pośrednictwem organizatora.
Ulgi w opłatach za przejazd autobusami komunikacji regionalnej zwykłej, innej niż komunikacja miejska, w ramach publicznego transportu zbiorowego, przyznają poszczególnym
grupom pasażerów poniższe przepisy:
▪

ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 295);

▪

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183
z późn. zm.);
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ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich

▪

rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193);
ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofia-

▪

rami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276);
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługują-

▪

cych cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. nr 249 z 2006 r. poz. 1824
z późn. zm.);
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.

▪

z 2018 r. poz. 937 z późn. zm.);
ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r.

▪

poz. 1799).
Jak już wspomniano, ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, regulująca większość ulg w autobusowej komunikacji zwykłej, nie ma zastosowania do komunikacji miejskiej.
W tabeli 1 przedstawiono wysokość ulg ustawowych dla poszczególnych grup pasażerów
w komunikacji autobusowej zwykłej niestanowiącej komunikacji miejskiej.
Wysokość ulgi wynikająca z przepisów została zróżnicowana (także dla celów statystycznych), a jej przyznanie – na podstawie określonego dokumentu – jest równoznaczne ze sprzedażą biletu z ustawową zniżką. Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego w art. 1b ust. 2 zakazuje jednocześnie przewoźnikom stosowania ulg handlowych i zniżek taryfowych o wysokości 33, 37, 49, 51, 78, 93, 95% oraz ich
krotności (np. 66, 74, 98 i 99%).
Ulgi ustawowe obowiązujące w przewozach kolejowych są odmienne niż w przewozach
autobusowych.
Tab. 1. Ulgi ustawowe obowiązujące w komunikacji autobusowej zwykłej
w publicznym transporcie zbiorowym – stan na 31 marca 2019 r.

Lp.

Uprawniona grupa osób

Wysokość
ulgi
[%]

Rodzaje biletów
objętych ulgą
jednomierazowe sięczne

1

Posłowie i senatorowie

100

+

+

2

Dzieci do lat 4 niezajmujące oddzielnego miejsca

100

+

-

3

Funkcjonariusze Straży Granicznej
– w czasie wykonywania czynności służbowych

100

+

-
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Lp.

Uprawniona grupa osób

Wysokość
ulgi
[%]

Rodzaje biletów
objętych ulgą
jednomierazowe sięczne

4

Przewodnicy lub opiekunowie osoby niewidomej
lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji

95

+

-

5

Przewodnicy lub opiekunowie inwalidów wojennych
lub wojskowych I grupy – całkowicie niezdolnych do pracy
lub samodzielnej egzystencji

95

+

-

6

Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji

93

+

+

7

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
– w czasie wykonywania czynności służbowych

78

+

-

8

Funkcjonariusze Policji – umundurowani,
w czasie wykonywania określonych czynności

78

+

-

9

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej
oraz wojskowych organów porządkowych

78

+

-

10

Żołnierze niezawodowi i osoby służące w formacjach
równorzędnych

78

+

-

11

Dzieci dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
do 24. roku życia*

78

+

+

12

Studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni
do 26. roku życia*

78

+

+

13

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci lub studentów
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych*

78

+

-

14

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane
za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

78

+

-

15

Inwalidzi wojenni i wojskowi I grupa inwalidzka – całkowicie niezdolni do pracy lub do samodzielnej egzystencji

78

+

-

16

Studenci do ukończenia 26. roku życia

51

-

+

17

Doktoranci do ukończenia 35. roku życia

51

-

+

18

Kombatanci i inni uprawnieni – emeryci, renciści, inwalidzi
i pobierający uposażenie w stanie spoczynku lub rodzinne

51

+

-

19

Uczniowie do ukończenia szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej
nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia

49

-

+

20

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
inne niż niewidome

49

+

-
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Rodzaje biletów
objętych ulgą

Lp.

Uprawniona grupa osób

Wysokość
ulgi
[%]

21

Dzieci i młodzież w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach systemów
oświaty innych państw, szkołach europejskich i polskich
prowadzonych za granicą, nie dłużej niż do ukończenia
18. roku życia

49

-

+

22

Osoby niewidome inne niż niezdolne do samodzielnej
egzystencji

37

+

+

23

Dzieci powyżej lat 4 do czasu rozpoczęcia przygotowania
przedszkolnego

37

+

-

24

Inwalidzi wojenni lub wojskowi inni niż I grupa

37

+

-

25

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką
z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku
z udziałem w działaniach poza granicami państwa

37

+

-

26

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, akademiccy i uczący przedmiotów i w szkołach
wymienionych w p. 21

33

-

+

jednomierazowe sięczne

* – przejazdy: dom – nauka/zdrowie i z powrotem.
Źródło: opracowanie własne.

Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 810), a wzory dokumentów
dla nauczycieli i uczniów – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 811).
Ulgi ustawowe obowiązujące w komunikacji miejskiej przedstawiono w tabeli 2.
Jak wynika z porównania danych w tabelach 1 i 2, ulgi ustawowe obejmujące komunikację miejską zostały znacznie ograniczone w porównaniu do drogowej komunikacji regionalnej.
Z uwagi na niewielki zakres ulg ustawowych obowiązujących w komunikacji miejskiej, jej
organizatorzy w szerokim zakresie wprowadzają ulgi gminne, w tym także stuprocentowe, czyli
zwolnienia z opłat. Większość miast wprowadziła prawo do przejazdów bezpłatnych ze względu
na wiek (dla osób w wieku od 70 lat i więcej), a w ostatnim okresie miasta przyznają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych albo wprowadzają bardzo tanie bilety semestralne dla
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uczniów szkół podstawowych (w niektórych ośrodkach miejskich także dla uczniów szkół średnich). Skrajnym przypadkiem ulgi samorządowej jest taryfa zerowa, czyli zniesienie odpłatności
za usługi dla wszystkich pasażerów.
Tab. 2. Ulgi ustawowe obowiązujące w komunikacji miejskiej
– stan na 31 marca 2019 r.
Lp.

Uprawniona grupa osób

Wysokość
ulgi [%]

1

Posłowie i senatorowie

100

2

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne
do samodzielnej egzystencji i ich przewodnicy

100

3

Inwalidzi wojenni i wojskowi

100

4

Przewodnicy inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy

100

5

Studenci studiów wyższych

50

6

Kombatanci i inni uprawnieni – emeryci, renciści, inwalidzi i pobierający uposażenie w stanie spoczynku lub rodzinne

50

7

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób
powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

50

Źródło: opracowanie własne.

Istotnym uwarunkowaniem funkcjonowania komunikacji miejskiej jest odmienny sposób
rekompensowania strat finansowych operatora, powstałych w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym. Rekompensowanie wydatków na sfinansowanie tych strat pokrywane jest bowiem z budżetu państwa,
ale z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Oznacza to, że finansowanie strat operatora z tytułu
stosowania ulg w opłatach za przejazd, zarówno ustawowych, jak i ustanowionych przez organ
stanowiący miasta (gminy-organizatora danej sieci połączeń komunikacji miejskiej), odbywa
się w ramach środków budżetowych danej jednostki samorządowej, z odpowiednim udziałem
w tym finansowaniu gmin, które zawarły z miastem porozumienie. Jest to główna przyczyna
ograniczania obsługi komunikacją miejską gmin ościennych, ponieważ przy alternatywnej obsłudze w formie komunikacji regionalnej (formalnie – przejazdach komercyjnych) udzielana
ze środków budżetu państwa rekompensata z tytułu honorowania ulg ustawowych (dotacja)
istotnie zmniejsza obciążenia dla budżetu gminy – przy takiej samej ofercie dla jej mieszkańców.
Z tego samego powodu nie są popularne w kraju związki gmin organizujące komunikację
miejską. Związek gmin organizuje gminne przewozy pasażerskie, a więc w przypadku, gdy
w jego skład wchodzi miasto, może zorganizować wyłącznie komunikację miejską. W obecnym
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stanie prawnym dotyczy to także miasta i gminy (gminy miejsko-wiejskiej), ale już w propozycjach zmian do ustawy o ptz, miasta i gminy nie byłyby organizatorami komunikacji miejskiej.
Zróżnicowane zakresy ulg dla wyżej wymienionych grup pasażerów – wraz z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych w komunikacji autobusowej innej niż komunikacja miejska –
skutecznie utrudniają też wprowadzenie integracji taryfowej obejmującej komunikację pozamiejską i miejską.
W komunikacji miejskiej najczęściej obecnie spotykaną sytuacją jest taka, w której zainteresowana gmina wiejska powierza miastu organizację publicznego transportu zbiorowego
na określonej linii albo liniach, a nie na obszarze całej gminy. Umożliwia to gminie wiejskiej
we własnym zakresie organizowanie przewozów szkolnych, m.in. poprzez zawieranie z przewoźnikami komercyjnymi umów wykupu biletów miesięcznych dla uczniów. Rozwiązanie takie
pozwala przewoźnikowi na otrzymywanie refundacji (dopłaty) ze środków budżetu państwa,
a gminie wiejskiej – na około dwukrotne ograniczenie wydatków na dowozy uczniów.
Ponieważ dopłata przyznawana jest obecnie przewoźnikowi po podpisaniu umowy z właściwym urzędem marszałkowskim, dopłaty z tytułu honorowania ulg ustawowych występują
także na liniach prowadzących przez tereny gmin miejsko-wiejskich lub miast.
Przypadki takie mają miejsce zawsze wtedy, gdy trasa linii wykracza poza granice miasta
na teren sąsiedniej gminy wiejskiej, ponieważ połączenia takie mają charakter przewozów co
najmniej powiatowych i interpretuje się, że nie są one komunikacją miejską. Analogicznie interpretuje się też, że w sytuacji organizowania linii bezpośrednio przez przewoźnika, nawet
przy dopłacie z budżetu gminy, statusu komunikacji miejskiej nie mają połączenia wewnątrz
gmin miejsko-wiejskich. Przewozy takie wykonywane są na podstawie zezwoleń, a ponieważ
obejmują również obszary wiejskie miasta i gminy, urzędy marszałkowskie – abstrahując
od definicji komunikacji miejskiej zawartej w ustawie o ptz – interpretują je jako inne niż komunikacja miejska.
W praktyce większości urzędów marszałkowskich o przyznaniu dopłaty decyduje relacja
linii, a nie przejazdu pasażera, a więc refundowane są również ulgowe bilety na przejazdy
wewnątrzmiejskie (nawet w większych miastach, z równoległymi trasami linii komunikacji miejskiej). Oznacza to, że jeśli nawet gmina miejsko-wiejska lub miasto refunduje rodzicom koszty
biletów miesięcznych na przejazdy w relacji dom-szkoła/szkoła-dom, to z reguły korzysta
ze wsparcia przewoźnika dopłatą z budżetu państwa. Cena biletu kalkulowana przez przewoźnika jest bowiem niższa niż adekwatny koszt przewozu, właśnie z uwagi na otrzymywaną dopłatę z budżetu państwa. Z kolei brak refundacji ulg z budżetu państwa w przypadku komunikacji miejskiej, powoduje niewielką jej atrakcyjność dla gmin w zakresie zapewnienia dowozów
dzieci do szkół – z powodu konieczności poniesienia pełnego kosztu przewozu.

60

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Stosowanie kas fiskalnych i sposób rozliczania się z urzędem marszałkowskim, wymaga
ustanowienia katalogu biletów zgodnego z wysokością ulg. Możliwa jest automatyczna przedsprzedaż biletów, w tym sprzedaż internetowa – wówczas weryfikacji wysokości należnej ulgi
dokonuje obsługa pojazdu, w momencie zajmowania miejsca przez pasażera.
Powyższe uwarunkowania powodują wydłużenie czasu odprawy pasażerów i w rezultacie
– długi postój na przystankach (kierowca nie powinien sprzedawać biletów podczas jazdy). Nie
jest to jednak specjalnie uciążliwe – z powodu charakterystycznej dla przewozów innych niż
typowa komunikacja miejska mniejszej pojemności pojazdów i niewielkiej wymiany pasażerów
na przystankach innych niż węzłowe.
Komunikacja miejska obsługuje, szczególnie w większych miastach, znacznie większe
potoki pasażerów, jej pojazdy są większej pojemności, a wymiana pasażerów na najbardziej
obciążonych przystankach pośrednich może sięgać nawet połowy pojemności pojazdu. Biletowanie i sprawdzanie prawa do ulg przez personel pojazdu na takich przystankach wydłużyłoby
postój pojazdu do co najmniej kilku minut. Z tej przyczyny, wymiana pasażerów odbywa się
najczęściej wszystkimi drzwiami dostępnymi w pojeździe, a próby zmuszenia pasażerów
do wejścia do pojazdu tylko przednimi drzwiami, w większych miastach absolutnie nie są przez
nich akceptowane.
W komunikacji miejskiej najczęstszym rozwiązaniem jest więc zakup biletu w przedsprzedaży, w automacie w pojeździe lub u kierowcy, ale bez czasochłonnej weryfikacji ulg. Przy
sprzedaży biletów komunikacji miejskiej nie jest wymagane stosowanie kas fiskalnych, aczkolwiek w niektórych kanałach dystrybucji procedury sprzedaży wymuszają (np. w kioskach) ich
użytkowanie. Operator komunikacji miejskiej zwykle nie sprawdza prawa do przejazdu bezpłatnego i ulgowego, umożliwia też wymianę pasażerów na przystankach wszystkimi drzwiami
pojazdu. Sprawdzania poprawności wniesionych opłat za przejazd lub posiadania uprawnienia
do ich niewnoszenia, dokonuje w komunikacji miejskiej wyspecjalizowany pracownik kontroli
biletów – zatrudniony przez organizatora, operatora lub zakontraktowany w ramach outsourcingu.
Charakterystyczną cechą komunikacji miejskiej, szczególnie w większych miastach, jest
okresowa masowość przewozów, wskutek czego jej tabor musi być przystosowany do przewozu większej liczby pasażerów. W pojazdach komunikacji miejskiej, ze względu na krótszy
czas przejazdu, pasażerowie dopuszczają przejazd na stojąco (w nieuciążliwych warunkach),
dlatego jej pojazdy projektowane są ze zmniejszoną w stosunku do maksymalnie możliwej
liczby miejsc siedzących, na rzecz wygospodarowania szerszych przejść pomiędzy rzędami foteli, większej liczby miejsc stojących i przestrzeni na przewóz większego bagażu, wózków dziecięcych lub inwalidzkich czy nawet rowerów.

61

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Z dużą liczbą pasażerów przewożonych na fragmentach tras i znaczącą ich wymianą
na najbardziej obciążonych przystankach, wiąże się konieczność zastosowania w pojazdach
komunikacji miejskiej, szczególnie w większych miastach, specyficznego układu drzwi: otwieranych automatycznie i przynajmniej środkowych jako dwuskrzydłowych.
Wynikający z dużych napełnień brak możliwości swobodnego kontaktu z obsługą pojazdu, skutkuje z kolei koniecznością automatyzacji informacji dla pasażera: powszechne jest
stosowanie tablic kierunkowych w środku, z przodu, z boku i z tyłu pojazdu oraz tablic z trasą
przejazdu w jego środku. Automatyzm zakupu biletu powoduje zaś powszechne stosowanie
automatów do ich kasowania – mechanicznego i/lub elektronicznego.
W mniejszych miastach, w gminach miejsko-wiejskich i w przewozach w gminach wiejskich, stosuje się system sprzedaży biletów jednorazowych przez kierowcę – z wykorzystaniem
kasy fiskalnej nawet wtedy, gdy nie jest ona wymagana przepisami. Przy dużych potokach
pasażerskich i znaczącym udziale pasażerów z biletami jednorazowymi, sprzedaż prowadzona
za pomocą kas fiskalnych często skutkuje opóźnieniami w kursowaniu autobusów, a w rezultacie – istotnym zmniejszeniem atrakcyjności komunikacji miejskiej dla pasażerów. W miastach
większych system ten stosuje się tylko wtedy, gdy fiskalizacja jest wymagana przepisami lub
wynika z zaszłości historycznych. Fiskalizacja obrotu w komunikacji miejskiej w większych miastach jest znaczącym utrudnieniem dla pasażerów, w gminach wiejskich nie powoduje natomiast żadnych większych perturbacji.
Standardem w pojazdach komunikacji miejskiej jest obecnie niska podłoga, umożliwiająca zajęcie miejsca w pojeździe bez pokonywania stopni. W każdym pojeździe jest też obecnie
zapewniana możliwość zajęcia miejsca przez wózek inwalidzki lub dziecięcy, bez jego składania. Standardem jest również tzw. przyklęk, czyli kilkucentymetrowe obniżenie prawej strony
pojazdu, ułatwiające wejście do niego podczas postojów na przystanku. Brak stopni w wejściu
do pojazdu i progów poprzecznych w przebiegu podłogi determinuje czas wymiany pasażerów,
a więc w przypadku linii o gęstym usytuowaniu przystanków, znacząco wpływa na skrócenie
czasu przejazdu całej trasy. Rozwiązania takie coraz powszechniej wprowadzane są też
do gminnych przewozów szkolnych, gdyż niska podłoga znacząco ułatwia wsiadanie do pojazdów najmłodszym dzieciom.
W Polsce przeszkodą w upowszechnianiu się konstrukcji niskopodłogowych w przewozach innych niż komunikacja miejska, są anachroniczne i niejednoznaczne przepisy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022) w specyfikacji
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warunków dodatkowych dla autobusu wymienia m.in. „ogumione koło zapasowe”, z zastrzeżeniem, że wymogu tego nie stosuje się do „autobusu miejskiego używanego w komunikacji
miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej”.
W kontekście przywołanego przepisu powstaje jednak pytanie, co to jest „komunikacja
miejska i podmiejska”, gdyż żaden z obowiązujących aktów prawnych nie definiuje tego pojęcia. Organy kontrolne za „komunikację miejską i podmiejską” uznają powszechnie przewozy
osób na liniach regularnych do 50 km i sankcjonują używanie do takich przewozów autobusów
niskopodłogowych, niewyposażonych fabrycznie do przewozu ogumionego koła zapasowego.
Nie ma więc formalnych przeszkód, aby autobusy niskopodłogowe (lub niskowejściowe)
obsługiwały także przewozy w Złotowie i w gminie Złotów – żadna z możliwych do zaprojektowania tras nie przekroczyłaby 50 km. Niskopodłogowy tabor przyjazny osobom niepełnosprawnym i podróżującym np. z wózkami dziecięcymi, jest niewątpliwym atutem komunikacji
gminnej.
W komunikacji miejskiej przyjmuje się, że tabor pracuje w cięższych warunkach eksploatacyjnych. Częste ruszanie i zmienne napełnienie, w tym także występujące okresowo przeciążenia, wymagają wyższych parametrów napędu i powodują przez to wzrost kosztów eksploatacji. Możliwa do przewozu większa liczba pasażerów, w szczególności na miejscach stojących, wymaga z kolei zastosowania skuteczniejszej wentylacji wnętrza (klimatyzacji), a częste otwieranie szerokich drzwi – także skuteczniejszych systemów ogrzewania w zimie.
Nie bez znaczenia jest również zwiększony pobór energii przez coraz powszechniejsze
urządzenia elektroniczne stosowane w komunikacji miejskiej: świetlne tablice informacyjne,
zapowiedzi głosowe przystanków, urządzenia lokalizacyjne i systemów kasownikowych oraz
urządzenia sterowania priorytetem w ruchu (zarządzania sygnalizacją świetlną, itp.).
Skutkiem opisanych różnic jest wyższa cena zakupu taboru dla komunikacji miejskiej
oraz znacznie wyższe jego koszty eksploatacji, przy jednocześnie krótszym okresie potencjalnego używania. Różnice te determinują silnie zróżnicowany koszt obsługi realizowanej w formie komunikacji miejskiej i regionalnej.
Cechą charakterystyczną komunikacji regionalnej jest przeniesienie ciężaru sprzedaży
biletów przede wszystkim na kierowcę (poprzez kasę fiskalną). Z tej przyczyny, powszechnie
stosowana jest zasada wchodzenia do pojazdu przednimi drzwiami, które w autobusach przeznaczonych konstrukcyjnie do komunikacji regionalnej mają mniejszą szerokość – aby przy
okazji utrudnić jednoczesne wchodzenie i wychodzenie z pojazdu. W rezultacie, czas obsługi
pasażerów na przystankach, staje się znacznie dłuższy. Klienci mają zapewniony bezpośredni
kontakt z obsługą pojazdu (kierowcą), nie jest więc już też konieczna rozbudowana elektroniczna informacja pasażerska wewnątrz pojazdu.
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Wbrew praktyce państw Europy Zachodniej, w których w przewozach lokalnych (na odległość do 50 km) eksploatuje się autobusy niskopodłogowe lub niskowejściowe (z niską podłogą obejmującą przynajmniej pierwsze i drugie drzwi oraz przestrzeń pomiędzy nimi i ze stopniem lub stopniami poprzecznymi za drugimi drzwiami), w kraju w komunikacji regionalnej
eksploatuje się różne rodzaje pojazdów, ze zdecydowaną przewagą autobusów konstrukcyjnie
przystosowanych do przewozu pasażerów na dłuższe odległości. Poza wspomnianymi wcześniej uwarunkowaniami formalno-prawnymi, w dużej mierze wynika to z systemu finansowania
komunikacji regionalnej w ostatnich latach, opartego wyłącznie na refundacji ulg ustawowych
i będących jego pochodną zakupów autobusów o możliwie najniższej cenie nabycia i późniejszych kosztach eksploatacji, a także względnie łatwych do późniejszej odsprzedaży (możliwych
do uniwersalnego użytkowania).
W konsekwencji powyższego, w latach 80. najpopularniejszym pojazdem użytkowanym
w komunikacji regionalnej stał się Autosan H9-21, zastępowany później używanymi autobusami produkcji zachodniej o zbliżonej charakterystyce eksploatacyjnej lub najtańszymi w eksploatacji minibusami o pojemności do 22 pasażerów. Minibusy o niewielkiej pojemności pasażerskiej konstruowane są z reguły na zaadaptowanych do przewozu osób podwoziach samochodów dostawczych, wskutek czego są one dość oszczędne, lecz wymiana w nich pasażerów
jest jeszcze bardziej utrudniona.
W rezultacie opisanej polityki taborowej przedsiębiorstw komunikacji regionalnej, eksploatowane przez nie autobusy przeważnie przeznaczone są konstrukcyjnie (lub rejestrowane
– przede wszystkim w przypadku autobusów wprowadzanych do eksploatacji jako używane)
do przewozu pasażerów wyłącznie na miejscach siedzących, których liczba jest maksymalizowana.
Komfort podróży przy pewności miejsca siedzącego jest wyraźnie wyższy, ale pojemność
takiego autobusu staje się przeciętnie o połowę niższa od pojemności pasażerskiej analogicznej
wielkości autobusu komunikacji miejskiej. Wskutek braku możliwości zabierania pasażerów
po zajęciu wszystkich miejsc siedzących, charakterystyczny dla komunikacji regionalnej staje
się też brak pewności przejazdu w określonych porach, wynikający z niedostatecznej liczby
miejsc. Powszechne są przypadki niezatrzymywania się autobusów na przystankach z tego powodu, w szczególności w porach szczytów przewozów. Poziom pewności realizacji podróży,
oferowany w komunikacji regionalnej, jest z tej przyczyny niższy w komunikacji miejskiej. Sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu, kiedy na liniach komunikacji regionalnej eksploatowane
są kilkunastomiejscowe minibusy, oparte na zaadaptowanej do przewozu osób konstrukcji samochodu dostawczego.
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W komunikacji miejskiej i regionalnej odmiennie postępuje się także z bagażem większej
wagi lub rozmiarów. W pojeździe komunikacji miejskiej za bagaż odpowiada pasażer, umieszczając bagaż większy lub cięższy w części pojazdu wydzielonej dla pasażerów stojących. W pojazdach komunikacji regionalnej, ze względu na brak takiej przestrzeni (jest ona zajęta przez
miejsca siedzące), w określonych sytuacjach każda sztuka wielkogabarytowego bagażu musi
być umieszczona w luku bagażowym lub w bagażniku, które obsługuje zwykle kierowca, co też
wydłuża czas wymiany pasażerów i jest dla kierowcy oraz współpasażerów dość uciążliwe.
Większość pojazdów użytkowanych w komunikacji regionalnej nie posiada obniżonej
podłogi ani systemu przyklęku prawej strony. W najbardziej pojemnych autobusach wysokopodłogowych z reguły pod podwyższoną podłogą znajdują się luki bagażowe, gdyż brak wolnej
przestrzeni wewnątrz uniemożliwia przewóz większego bagażu obok miejsc siedzących.
W mniejszych pojazdach (minibusach), przestrzeń bagażowa z reguły znajduje się z tyłu
pojazdu, w wydzielonym przedziale – z odrębnymi drzwiami (klapą) do załadunku i wyładunku
bagażu.
Osoby z wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi zmuszone są do ich opuszczenia na czas
podróży, gdyż przewóz tych wózków najczęściej wymaga ich złożenia. Jest to poważna uciążliwość dla osób na wózkach inwalidzkich, ponieważ nie mogą one korzystać z usług komunikacji
regionalnej bez pomocy innych osób. Nie ma też możliwości przewozu osób niepełnosprawnych
na coraz powszechniejszych także i w naszym kraju, ciężkich wózkach elektrycznych. Tylko
nieliczne wysokopodłogowe pojazdy eksploatowane w Polsce w komunikacji regionalnej posiadają udogodnienia do przewożenia takich wózków (rozkładane szyny wjazdowe, platformy lub
windy), aczkolwiek pasażerowie na wózkach z niechęcią (z obawy o własne bezpieczeństwo)
z takich udogodnień korzystają.
Cecha pojazdów używanych w komunikacji regionalnej – duża liczba miejsc siedzących
– która jest wadą w przejazdach w obrębie miast o dużych potokach pasażerskich, jak już
wspomniano jest cechą pożądaną w przypadku dowozu dzieci do szkół, gdzie z reguły wymagane jest zapewnienie każdemu dziecku miejsca siedzącego.
Z uwagi na dążenie przewoźników i operatorów do uniwersalności w alokacji taboru,
w mniejszych miastach powszechnie występują sytuacje, w których na liniach miejskich kursują autobusy typowe dla komunikacji regionalnej lub na podmiejskich liniach regionalnych
kursują autobusy o charakterystyce miejskiej.
W przewozach drogowych innych niż komunikacja miejska, obowiązują postanowienia
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r., poz. 202), które silnie ingeruje w sposób
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aktualizowania rozkładów jazdy. Co do zasady, wprowadzono cztery dopuszczalne terminy aktualizacji, a mianowicie: 1 marca, najbliższa niedziela po zakończeniu roku szkolnego, 1 października i druga niedziela grudnia (w komunikacji miejskiej terminy aktualizacji rozkładów
jazdy ustala jej organizator). Rozwiązanie to „usztywnia‟ proces wprowadzania zmian w kursowaniu autobusów w komunikacji regionalnej, podczas gdy w komunikacji miejskiej zmiany
te mogą być wprowadzane w każdym czasie – w miarę zidentyfikowania potrzeb w tym zakresie.
3.8. Planowane zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
W Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności w zakresie dostosowania jej brzmienia do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14
grudnia 2016 r., zmieniającego Rozporządzenie w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych
usług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22), zmiany
obowiązku opracowywania i zawartości planu transportowego, ograniczenia funkcjonowania
przewozów komercyjnych oraz zmiany sposobu refundacji strat wynikających z honorowania
ulg ustawowych.
W dniu 25 marca 2019 r. kompleksowy, już jedenasty projekt zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, przekazany został Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – w celu zaopiniowania. Projekt ten datowany jest na 22 marca 2019 r.
Istotną zmianą w opisywanym projekcie jest to, że ustawa ma dotyczyć wszelkich przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego, a nie tylko tych o charakterze użyteczności publicznej. W określonych w nowelizacji ustawy warunkach, nie tylko operator ale także
i przewoźnik, będzie miał prawo do dotacji z tytułu honorowania ulg ustawowych.
W art. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym proponowane są zmiany definicji:
dworca, komunikacji miejskiej, linii komunikacyjnych, przewoźnika oraz wojewódzkich przewozów pasażerskich.
Zgodnie z zawartą w projekcie nową definicją komunikacji miejskiej, są nią przewozy
pasażerskie wykonywane wyłącznie w granicach miasta na prawach powiatu lub gminy o statusie miasta oraz gminne lub powiatowe przewozy pasażerskie wykonywane odpowiednio
w granicach gminy o statusie miasta lub miasta na prawach powiatu oraz miast i gmin powiązanych z nimi komunikacyjnie, jeżeli zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące
powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub gminy te należą
do związku międzygminnego lub związku powiatowo-gminnego mających za zadanie realizację
publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie.

66

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Jest to definicja zaczerpnięta z jednego z wcześniejszych projektów (siódmego – z lutego
2018 r.), niebudząca większych kontrowersji. Jej skutkiem jest zaliczenie do komunikacji miejskiej, czyli wyłączenie z refundacji ulg ustawowych z budżetu państwa, przewozów organizowanych przez związki powiatowo-gminne, gdy obejmują one gminę o statusie miasta. Z drugiej
strony, komunikacją miejską nie będą już formalnie przewozy organizowane przez gminy miejsko-wiejskie – z wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy (refundacja jako korzyść, ale
także fiskalizacja, inne wyposażenie pojazdów, itp.). Sytuacja ta jest więc bardzo korzystna dla
gmin miejsko-wiejskich.
W stosunku do poprzednich wersji, wykreślono art. 5a, definiujący zadania publicznego
transportu zbiorowego. W projekcie 10. publiczny transport zbiorowy miał zapewniać połączenia co najmniej pomiędzy miastem stanowiącym siedzibę wojewody lub sejmiku województwa
a miejscowościami stanowiącymi siedziby władz powiatów wchodzących w skład danego województwa. Obligatoryjny zakres planowania przewozów w tym projekcie mocno się skurczył
– usunięto zawarte w poprzednich projektach zapisy o połączeniach pomiędzy miejscowościami stanowiącymi siedziby władz powiatów wchodzących w skład danego województwa
i pomiędzy miejscowościami stanowiącymi siedziby władz gmin wchodzących w skład danego
powiatu a miejscowością stanowiącą siedzibę władz tego powiatu.
Zmianę tę wprowadzono pod wpływem stanowisk województw samorządowych, które
podkreślały, że obowiązek zorganizowania połączeń, które nie będą poprzedzone żadnymi badaniami potencjalnych potoków podróżnych oraz oceną celowości uruchomienia przewozów,
nie znajdował uzasadnienia. Ponadto, podnoszono, że marszałkom narzucono obowiązek zorganizowania połączeń wojewódzkich bez asygnacji żadnych środków finansowych na ten cel.
Zmieniony art. 9 zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do opracowania planu
transportowego. W odniesieniu do gminy lub związku międzygminnego zniknął w tym zakresie
próg demograficzny, natomiast pojawiło się zastrzeżenie, że sporządzenie planu jest wymogiem, jeżeli dana jednostka podejmuje się organizacji linii albo sieci lub przyjmuje taką organizację wskutek powierzenia przez inną gminę i gdy dotyczy to komunikacji miejskiej. Organizacja innych przewozów nie wymaga zatem opracowania planu.
Powiaty, związki powiatów i związki powiatowo-gminne projekt zwalnia z obowiązku
opracowania planu. Zadanie opracowania planu w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych (poza komunikacją miejską), powiatowych, powiatowo-gminnych
i wojewódzkich przewozach pasażerskich, przechodzi na szczebel województwa samorządowego.
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Nowy ust. 2a w art. 9 zobowiązuje jednak organizatorów szczebli od gminnego
do związku powiatowo-gminnego do określenia potrzeb komunikacyjnych – poprzez wyznaczenie linii komunikacyjnych i częstotliwości obsługi połączeń komunikacyjnych – z wyłączeniem komunikacji miejskiej – i z uwzględnieniem określenia modelu obsługi komunikacyjnej,
poprzez wskazanie:
▪

linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej lub obszarów, na których będą realizowane
przewozy o charakterze użyteczności publicznej;

▪

linii komunikacyjnych, na których mogą być realizowane przewozy na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

przy czym udział procentowy linii komunikacyjnych przeznaczonych do obsługi w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, musi wynieść co najmniej 60% wszystkich połączeń komunikacyjnych realizowanych na obszarze właściwości organizatora.
Przewozy komercyjne nie będą mogły przekroczyć progu 40% wszystkich przewozów
na obszarze danego organizatora, a wszystkie linie – także komercyjne – muszą być ujmowane
w dokumentach („określeniu potrzeb”) sporządzanych przez samorządy i przyjmowanych
uchwałą właściwego organu.
Na mocy ust. 2h w art. 9, marszałkowi województwa przyznano prawo „optymalizacji”
potrzeb komunikacyjnych przyjętych uchwałami przez samorządy niższego szczebla.
Nowym zapisem jest ust. 2f w art. 9, mówiący o tym, że podjęcie uchwały o określeniu
potrzeb komunikacyjnych zobowiązuje właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego do organizacji i finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej wskazanych w uchwale. Przywołany zapis nakłada de facto na samorządy szczebli od gminnego
do związku powiatowo-gminnego, obowiązek przynajmniej współfinansowania działalności
przewozowej na ich obszarze, na co najmniej 60% linii.
Zgodnie z opisaną konstrukcją, poza komunikacją miejską, żadna linia – zarówno użyteczności publicznej, jak i komercyjna – nie będzie mogła funkcjonować bez uchwały określającej potrzeby komunikacyjne, podjętej przez właściwy organ samorządu.
Podjęte uchwały określające potrzeby komunikacyjne poszczególni organizatorzy niższego szczebla przekazują marszałkowi województwa, który ujmuje je w swoim planie transportowym.
Plany transportowe opracowywane przez zarząd związku metropolitalnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta i zarząd związku międzygminnego – dotyczące komunikacji miejskiej – muszą uwzględniać plan transportowy opracowany przez marszałka województwa. Odczytywać to należy w taki sposób, że planowane przez samorządy niższego szczebla połączenia
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komunikacji miejskiej, powinny mieć charakter komplementarny do połączeń w planie transportowym marszałka (np. kolejowych), a nie substytucyjny, czyli nie powinny z nimi konkurować.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, plan transportowy o znacząco zmodyfikowanym
zakresie treści – w części dotyczącej transportu drogowego – ma między innymi:
a) przedstawiać diagnozę skuteczności aktualnego modelu organizacji funkcjonowania transportu na danym obszarze z uwzględnieniem:
− przebiegu dotychczasowych linii komunikacyjnych;
− wskazania obszarów na których nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy;
− przewozów szkolnych niestanowiących publicznego transportu zbiorowego wraz z kosztami;
b) określać model organizacji przewozów;
c) określać standard dostępności komunikacyjnej, linii komunikacyjnych, sieci komunikacyjnej
lub obszarów objętych planem transportowym na których będą realizowane przewozy
o charakterze użyteczności publicznej – w szczególności przebieg linii komunikacyjnych,
minimalny odstęp czasowy między poszczególnymi kursami;
d) określać standard obsługi linii komunikacyjnych – w szczególności dotyczący taboru, zasad
oznaczania poszczególnych linii komunikacyjnych, stosowania zintegrowanego systemu taryfowego.
Wśród nowych przepisów znalazł się bardzo konkretny zapis w art. 12 ust. 7: „jeżeli
w miejscowości położonej na obszarze właściwości organizatora nie zatrzymuje się środek
transportu realizujący publiczny transport zbiorowy, zapewnienie dowozu dzieci o którym
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest realizowane w ramach
przewozów stanowiących publiczny transport zbiorowy.” Oznacza to, że wszystkie przewozy
funkcjonujące do tej pory jako przewozy zamknięte, których trasa przebiega przez miejscowości nieobsługiwane przez publiczny transport zbiorowy, staną się przewozami ogólnodostępnymi.
Zapis ten ma kardynalne znaczenie, ponieważ w sytuacji, gdy do danej miejscowości nie
ma kursów publicznego transportu zbiorowego, zakazuje samorządowi organizowania przewozów zamkniętych (regularnych specjalnych) w celu dowozu dzieci do szkół.
Nowa treść art. 24 ust. 1 wiąże zakres umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z koniecznością ujęcia tego faktu w planie transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora. Inaczej mówiąc – gdy organizator
(dotyczy to także komunikacji miejskiej) ma zamiar zawrzeć umowę na obsługę linii, to musi
ten fakt odpowiednio przewidzieć i ująć w planie transportowym.
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Jak już wspomniano, maksymalna długość umowy przewozowej w transporcie drogowym wyniesie 8 lat, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, w której zaplanowano 10 lat.
W projekcie nowelizacji pojawił się nowy Oddział 3a przepisów, poświęcony zezwoleniu
na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Zgodnie z art. 38a ust. 1, w transporcie drogowym przewóz osób w zakresie publicznego
transportu zbiorowego niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej może być
wykonywany wyłącznie na liniach określonych w planie transportowym, z wyłączeniem przewozów międzywojewódzkich. Prawo do wykonywania przewozów komercyjnych musi być więc
nadane odpowiednią uchwałą samorządu („określenie potrzeb”) szczebla od gminy do związku
powiatowo-gminnego i następnie zaimplementowane do wojewódzkiego planu transportowego. Swoboda wykonywania przewozów komercyjnych pozostawiona została tylko w relacjach międzywojewódzkich.
Oznacza to, że w zaproponowanym brzmieniu nowelizacji ustawy, uległyby likwidacji
wszystkie dotychczasowe przewozy komercyjne inne niż międzywojewódzkie. Każdy inny przewóz w transporcie drogowym, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej,
mógłby być wykonywany wyłącznie na liniach określonych w uchwale właściwego organu samorządu (planie transportowym lub dokumencie „określającym potrzeby”). Zapisy dokumentów szczebla od gminy do związku powiatowo-gminnego musiałyby następnie zostać zaimplementowane do wojewódzkiego planu transportowego.
Powiaty, związki powiatów i związki powiatowo-gminne projekt co do zasady zwalnia
z obowiązku opracowania planu transportowego. Zadanie opracowania planu w zakresie linii
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych
i wojewódzkich przewozach pasażerskich, przechodzi na szczebel województwa samorządowego.
W kwestii mechanizmu finansowania przewozów projekt nowelizacji ustawy zmienia niewiele. Z refundacji ulg ustawowych z budżetu państwa nadal wyłączona będzie komunikacja
miejska, zaś rozliczenia z tytułu refundacji ulg pomiędzy operatorami, przewoźnikami komercyjnymi i budżetem, w dalszym ciągu prowadzić będą urzędy marszałkowskie. Wprost stwierdzono, że prawo do refundacji ulg, oprócz przewoźnika, otrzyma też operator (inny niż komunikacji miejskiej).
W nowelizacji zawarto też zapis w art. 56 ust. 10, mówiący o tym, że ceny biletów,
od których jest udzielana ulga i wyliczana wielkość dofinansowania z budżetu państwa, nie
powinny być określone w wysokości nieproporcjonalnej do kosztów ponoszonych przez przewoźnika lub operatora publicznego transportu zbiorowego.

70

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Projekt utrzymuje zaproponowane już wcześniej bardzo wysokie kary finansowe za oszustwa operatorów i przewoźników przy sprzedaży biletów ulgowych i rozliczaniu ulg. Znaczącą
karą jest również wstrzymanie wypłaty dofinansowania na 3 lata – w założeniu ustawodawcy
powinno to ukrócić wszelkie malwersacje w zakresie refundacji ulg.
Projekt przedłuża ważność zezwoleń do 31 grudnia 2021 r. i wprowadza nowe zasady
organizacji rynku od 1 stycznia 2022 r.
W nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje się także umorzenie postępowań niezakończonych ostateczną decyzją w sprawie o potwierdzenie zgłoszenia
przewozu oraz postępowań w sprawie zawarcia umowy z organizatorem i przeprowadzenia ich
z zastosowaniem przepisów zmienionej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przyjmuje się natomiast obowiązywanie umów już zawartych do czasu ich wygaśnięcia.
Zawarty w projekcie termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ulg oraz likwidacji zezwoleń – 1 stycznia 2022 r. – powoduje dla gmin i przewoźników realizujących
dowozy do szkół przykrą sytuację, w której przewoźnik straci prawo do wykonywania przewozów na obszarze gminy, a gmina nie będzie mogła przeprowadzić postępowania wyboru operatora z uwagi na konieczność rocznego oczekiwania od daty zamieszczenia ogłoszenia. Jedynym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy wykonawczej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 4
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – z powodu zakłócenia lub możliwości wystąpienia
zakłócenia w świadczeniu usług, na okres nieprzekraczający dwóch lat. Umowy takie będą
prawdopodobnie zawierane powszechnie w całym kraju.
Jeżeli propozycje skierowane do konsultacji społecznych wejdą w życie w aktualnym
brzmieniu, to skutkować będą likwidacją większości przewozów komercyjnych – gminnych,
powiatowych i wojewódzkich. Cały obowiązek organizacji takich przewozów spoczywać będzie
na gminach, powiatach i ich związkach oraz na województwach.
Zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym koncepcja
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego opiera się na definiowaniu siatki połączeń
przez organizatora – zarówno planowanych jako komercyjne, jak i użyteczności publicznej –
i umieszczaniu tej siatki w planie transportowym marszałka województwa. Nowelizacja istotnie
ogranicza więc liczbę organizatorów publicznego transportu zbiorowego zobowiązanych
do opracowania planu transportowego.
Gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego
dotyczącego komunikacji miejskiej – jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w zakresie gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów
pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw.
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Przy opiniowaniu poprzedniego, bardzo podobnego – dziewiątego projektu nowelizacji
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (z dnia 9 listopada 2018 r.) – nieuregulowanie
w nim szeregu bardzo ważnych dla jednostek samorządu terytorialnego kwestii związanych
z organizacją i funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, wywołało krytykę organizacji samorządów kierowaną pod adresem projektu. Podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego szczególnie kwestionowano zamysł, aby samorządy gminne i powiatowe określały potrzeby przewozowe, a sieć transportową służącą ich zaspokojeniu realizowałby już kto inny – urzędy marszałkowskie.
Krytykowano również zaproponowany w projekcie dziewiątym parytet 70:30 (użyteczność publiczna versus komercja) i obecny mechanizm dopłat do ulg ustawowych – skutkujący
systematycznym wzrostem wydatków z budżetu państwa, bez specjalnych efektów w zakresie
rozwoju sieci drogowego publicznego transportu zbiorowego poza komunikacją miejską.
Obydwie te uwagi, kwestionujące podstawowe założenia projektowanej nowej organizacji rynku przewozów pasażerskich, nie zostały jednak uwzględnione – zmieniono jedynie parytet 70:30 na 60:40.
Wdrożenie procedur przewidzianych w ostatnim projekcie samorządowcy uznali za bardzo problematyczne. Przykładowo, konieczność przyjęcia każdej ze zmian w planie transportowym uchwałą Sejmiku, paraliżowałaby jego pracę lub pozbawiałaby elastyczności proces
planowania sieci transportowej. Opisany problem rozwiązałoby zastąpienie wymogu przyjmowania „określenia potrzeb” i planu transportowego uchwałami rad odpowiednim zarządzeniem
wójta, prezydenta, starosty lub marszałka województwa – bez konsultacji społecznych i publikacji uchwał w dziennikach urzędowych województw. Każda inna procedura wydłuża czas działania od powstania problemu do zaprojektowania i zalegalizowania zmiany do 2 lat.
W najnowszym projekcie samorządy zobligowano do określenia potrzeb komunikacyjnych (w formie uchwał rad) w terminie do 30 czerwca 2019 r. Z kolei do 30 czerwca 2020 r.
zobligowano marszałków województw do opracowania projektów nowych planów transportowych – o znacznie szerszym niż obecnie zakresie części planistycznej.
Organizatorów publicznego transportu zbiorowego zobowiązano do publikacji ogłoszenia
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przewozy
nie później niż w dniu 1 lipca 2020 r., zaś wejście w życie wszystkich zmian w organizacji rynku
przewidzianych ustawą, założono z dniem 1 stycznia 2022 r. Do 31 grudnia 2021 r. założono
ważność zezwoleń oraz wszystkich innych obecnych zasad przewozów drogowych osób w publicznym transporcie zbiorowym.
W reakcji na zgłoszone w procesie opiniowania projektu uwagi samorządów odnośnie
bardzo krótkich terminów zawarte w projekcie, wyjaśniono, że terminy zawarte w przepisach
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przejściowych będą odpowiednio modyfikowane w zależności od postępu procesu legislacyjnego związanego z ustawą.
W zakresie finansowania przewozów w projekcie nie wskazano nowych źródeł pokrywania deficytu w przewozach, ani też kwot na ten cel. Kwestie te postanowiono uregulować
w odrębnym akcie prawnym – ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, której najnowszy opublikowany projekt datowany jest na 8
kwietnia 2019 r. Akt ten omówiono w następnym podrozdziale.
3.9. Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej
Równolegle do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, toczą się prace
legislacyjne nad zupełnie nową regulacją – ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pierwszy projekt tej ustawy, z dnia 11 marca
2019 r., w połowie marca skierowany został do konsultacji społecznych. Aktualnie opublikowany został projekt trzeci – z dnia 8 kwietnia 2019 r. – uwzględniający wnioski z konsultacji
społecznych.
Projekt, opublikowany wraz z uzasadnieniem i oceną skutków legislacji, wprowadza dość
skomplikowany mechanizm dofinansowywania działalności przewozowej w drogowych przewozach osób – poprzez Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej.
Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozów realizowanych w ramach komunikacji
miejskiej (art. 1 ust. 2).
Ceną usługi, w rozumieniu ustawy, jest wyrażona w złotych, jednostkowa kwota deficytu
(tj. przypadająca na 1 wzkm liniowy) pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej
(art. 2 ust. 1).
Z kolei deficyt to ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej, nieuwzględniający rozsądnego zysku operatora (art. 2 ust. 2).
Fundusz, tworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, gromadzi środki finansowe
w celu realizacji zadań własnych organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (art. 3 i 4). Zasilanie Funduszu w środki nastąpi m.in. z budżetu państwa –
z części, w której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu (art. 5).
Środki Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie, w formie dopłaty do ceny usługi,
realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej oraz na wynagrodzenie prowizyjne dla BGK (art. 3 i 6).
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Od 2022 r. BGK sporządzać będzie roczny plan finansowy Funduszu, który będzie uzgadniany przez ministra właściwego ds. transportu i zatwierdzany przez ministra właściwego ds. finansów publicznych (art. 11). Dopiero wówczas minister właściwy ds. transportu dokona podziału środków przewidzianych na dany rok budżetowy na dofinansowanie zadań w poszczególnych województwach (art. 7 ust. 1).
Działanie to ułatwi ministrowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego
sposobu podziału środków Funduszu. W rozporządzeniu tym wzięte zostaną pod uwagę: powierzchnia województwa i liczba jego mieszkańców oraz wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach, zaplanowanej do wykonania w planie transportowym danego województwa (art. 7 ust. 2).
Minister ds. transportu poinformuje wojewodę o przyznaniu puli środków, zaś ten zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej informację o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra – wynikającej z podziału środków zaplanowanych na dofinansowanie przewozów w danym województwie przez liczbę wozokilometrów zaplanowanych w wojewódzkim planie transportowym (art. 8).
Jednostkowa kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od 2022 r. nie może być wyższa niż 0,80 zł (art. 13 ust. 2), z zastrzeżeniem, że przynajmniej 10% kwoty deficytu usługi przewozowej, dany organizator finansuje z własnych środków (art. 13 ust. 3). Warunkiem uruchomienia dopłat jest więc udział
własny organizatora. Przy zachowaniu wymaganych proporcji, jednostkowa kwota rekompensaty dla operatora w okresie docelowym, nie może być niższa od 0,89 zł.
Dopłatę otrzyma organizator, czyli jednostka samorządu terytorialnego (a więc nie operator czy też przewoźnik), po zawarciu umowy z wojewodą (art. 9 ust. 2).
Minimalny zakres treści umowy określa art. 9 ust. 3, który obejmuje szereg parametrów
eksploatacyjnych (określenie linii komunikacyjnych, długość linii, częstotliwość połączeń, wielkość pracy eksploatacyjnej, kwotę dopłaty, itp.). W obowiązkowych wymogach minimalnych
nie uwzględniono natomiast standardów jakościowych usług oraz pojemności i parametrów
technicznych kontraktowanego taboru (np. niskiej podłogi).
W miesiącu po zakończeniu każdego kwartału wojewoda dokonywać będzie analizy zaangażowania środków Funduszu (art. 16 ust. 1). Kiedy taka analiza wykaże, że nie zostały
wykorzystane wszystkie dostępne środki, wojewoda zamieści w BIP-ie informację o pozostałej
kwocie środków i o terminie składania dodatkowych wniosków o dofinansowanie przewozów
(art. 16 ust. 2).
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Środki te można będzie przeznaczać na organizację nieuruchomionych linii ujętych w planie transportowym lub linii utworzonych wskutek aktualizacji planu transportowego (art. 16
ust. 3).
Dopłata wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależenie lub nadmiernej wysokości, podlegać będzie zwrotowi wraz z odsetkami – w wysokości jak dla zaległości
podatkowych (art. 17 ust. 1).
Systemowa, planowana kontrola dopłat, obejmować będzie co najmniej 5% środków
wypłacanych co najmniej 15% organizatorów w danym województwie (art. 18 ust. 3).
Do końca 2021 r. przewidziano obowiązywanie przepisów epizodycznych – wymienionych
w dziale IV ustawy.
O dofinansowanie będzie mógł ubiegać się w tym czasie organizator, który złoży do właściwego wojewody wniosek o objęcie dofinansowaniem przewozów użyteczności publicznej
(art. 21 ust. 4). Wniosek ten zawierać musi m.in.:
▪

linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze
użyteczności publicznej;

▪

wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii;;

▪

planowaną kwotę deficytu każdej linii komunikacyjnej objętej wnioskiem o dofinansowanie;

▪

planowaną łączną kwotę dopłaty.
O przyznaniu dopłaty w okresie przejściowym decyduje kolejność wpływu wniosków or-

ganizatorów do właściwego wojewody (art. 21 ust. 5).
Kwota dopłaty w tym okresie nie może przekroczyć 1,00 zł do każdego wozokilometra
(art. 21 ust. 1), z analogicznym jak dla okresu docelowego zastrzeżeniem, że udział środków
własnych organizatora w finansowaniu deficytu usług przewozowych wyniesie przynajmniej
10% (art. 21 ust. 2). Przy zachowaniu wymaganych proporcji, jednostkowa kwota rekompensaty dla operatora w okresie przejściowym, nie może być niższa od 1,11 zł.
Dofinansowanie będzie udzielane do wysokości środków na koncie Funduszu w danym
roku (art. 21 ust. 3).
W latach 2020-2028 przewidziano maksymalny limit wydatków na dofinansowanie Funduszu ze środków budżetu państwa – w kwotach 800 mln zł rocznie (art. 27). Na 2019 r.
zaplanowano zaś połowę tej kwoty. W tym samym okresie wyznaczono maksymalne limity
środków na wykonywanie zadań ministra ds. transportu wynikających z ustawy – w kwotach
do 1,3 mln zł rocznie (art. 28) – i wojewodów – w kwotach do 7,5 mln zł rocznie (art. 29).
Wejście w życie ustawy przewidziano w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 30).
Wciąż sporą niewiadomą jest zawarta w projekcie ustawy delegacja do wydania do niej
względnie dużej liczby rozporządzeń wykonawczych – projekt odwołuje się w kliku miejscach
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do takich rozporządzeń – z których kluczowy charakter będzie miało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego podziału środków Funduszu (art. 7 ust. 2).
Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w swoim aktualnym brzmieniu, wprowadza pewne ograniczenie w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotacje. Projekt odnosi się bowiem do definicji organizatora zamieszczonej w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym („właściwa jednostka samorządu terytorialnego”), a nie do wyszczególnienia listy organizatorów
właściwych ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, zawartego w art. 7 ust. 1
tejże ustawy. Art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczy tylko
jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, powiatów i województw, a więc z możliwości
pozyskania dofinansowania z Funduszu wyłączone zostały wszelkie związki jednostek samorządowych.
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4. Opis stanu aktualnego transportu publicznego w Złotowie
i determinant jego funkcjonowania
4.1. Zagospodarowanie przestrzenne
Zagospodarowanie przestrzenne jest podstawową determinantą kształtowania się potrzeb przewozowych. Lokalizacja funkcji gospodarczych, społecznych, naukowych oraz miejsc
zamieszkania, kultury i rekreacji, decyduje o liczbie i kierunkach przewozów występujących
w transporcie pasażerskim.
Jak już wspomniano we wstępie, Złotów tworzy odrębną jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Miasto Złotów, którą w całości miasto otacza gmina wiejska Złotów.
Według Banku Danych Lokalnych GUS na dzień 31 grudnia 2017 r., miasto Złotów zamieszkiwało 18 441 osób, co przy powierzchni 11,58 km2, oznacza gęstość zaludnienia 1 592
osoby na 1 km2. Zajmującą powierzchnię 292,5 km2 gminę wiejską Złotów zamieszkiwało
w tym samym czasie 9 899 osób, czyli 34 osoby na 1 km2. Powierzchnia gminy wiejskiej była
więc ponad 25-krotnie większa od powierzchni miasta, liczba ludności – o 44% mniejsza, a gęstość zaludnienia – prawie 47-krotnie mniejsza od charakteryzującej miasto.
Na terenie gminy wiejskiej znajdują się 33 miejscowości, skupione w 28 sołectwach. Do
największych jednostek osadniczych w gminie Złotów, z liczbą ludności powyżej 500 osób,
należą miejscowości: Blękwit, Górzna, Józefowo, Kleszczyna, Radwanica, Stawnica, Święta
oraz Zalesie. Z kolei bezpośrednio z miastem Złotów graniczą: Blękwit, Dzierzążenko, Wielatowo, Międzybłocie, Nowiny, Stawnica i Święta. Wśród nich największe są miejscowości:
Święta i Stawnica – z liczbą mieszkańców wynoszącą odpowiednio 968 i 590 osób. Zarówno
w sąsiedztwie miasta, jak i całej gminie, nie ma więc miejscowości dużych, zamieszkałych
przez ponad 1 tys. osób.
Gęstość zaludnienia powiatu złotowskiego, wg Banku danych Lokalnych GUS (stan na 31
grudnia 2017 r.) liczącego 69 780 mieszkańców i zajmującego powierzchnię 1 660 km2, wynosiła 42 osoby na 1 km2.
W ciągu ostatnich kilku lat liczba ludności Gminy Miasto Złotów wahała się na poziomie
niespełna 18,5 tys. mieszkańców. Od 2016 r. zaobserwowano wzrost liczby urodzeń oraz zauważalnie mniejsze ujemne saldo migracji zewnętrznej, co ma związek z wprowadzeniem rządowego programu socjalnego „500 plus”. W tabeli 3 przedstawiono zmiany liczby mieszkańców
Gminy Miasto Złotów w latach 2012-2017.
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Tab. 3. Zmiana liczby mieszkańców Gminy Miasto Złotów w latach 2012-2017
Liczba mieszkańców
Wyszczególnienie
Gmina Miasto Złotów
– ogółem

2012

2013

2014

2015

2016

2017

18 757 18 596 18 492 18 440 18 482 18 441

Dynamika
2017:2012
[%]
98,3

w tym:
− przyrost naturalny

143

163

147

172

201

199

-

− saldo migracji na pobyt
stały – wewnętrznych

-22

-65

-48

-51

+13

-35

-

− saldo migracji na pobyt
stały – zagranicznych

-35

-69

-42

0

-13

-7

-

Źródło: dane GUS.

Miasto Złotów skupia 1/4 ludności powiatu i jest położonym we wschodniej części, dominującym ośrodkiem jego obszaru. Złotów jest zlokalizowany z dala od głównych ciągów
komunikacyjnych – dróg krajowych – prowadzących przez teren powiatu. Jako stolica powiatu
i ośrodek gminny, miasto skupia wszystkie lokalne instytucje oraz większość obszarów aktywności gospodarczej.
Złotów jest jednym z największych miast Krajny, leży nad rzeką Głomią i w otoczeniu
pięciu jezior polodowcowych: Baba, Burmistrzowskiego, Miejskiego, Proboszczowskiego i Zaleskiego. Teren miasta leży na Pojezierzu Krajeńskim, położonym pomiędzy dolinami Brdy,
Gwdy i środkowej części Noteci, stanowiącym część Pojezierza Południowopomorskiego.
Pomimo urozmaiconych form terenu na obszarze Złotowa nie występują znaczne deniwelacje terenu – z powodu zlokalizowania na słabo urzeźbionej wysoczyźnie morenowej, której
grzbiet jest położony na wysokości 115-118 m n.p.m. i nieznacznie pochyla się w kierunku
jezior. Krawędź wysoczyzny jest strefą przejściową pomiędzy wysoczyzną a rynnami jeziornymi
i leży na wysokości 108-117 m n.p.m. Z kolei w południowej i wschodniej części miasta występuje wysoczyzna falista i pagórkowata, położona na wysokości 115-130 m n.p.m. (z obszarami
położonymi najwyżej poza granicami miasta). Na jej obszarze znajduje się najwyższy punkt
w mieście – Góra Wilhelma (zwana również Górą Traugutta lub Wisielczą) – o wysokości
123,8 m n.p.m.
Opisane uwarunkowania ukształtowania powierzchni miasta zwiększają jego atrakcyjność dla ruchu rowerowego i przemieszczeń pieszych – jako substytucyjnych w stosunku
do komunikacji miejskiej sposobów realizacji podróży miejskich. Z kolei ograniczona powierzchnia miasta wyklucza planowanie tras komunikacji miejskiej jako komplementarnych
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w stosunku do innych, niezmotoryzowanych form przemieszczania się. Oznacza to, że projektowane trasy muszą zapewniać bardzo wysoką dostępność przestrzenną usługi komunikacji
miejskiej, nawet kosztem znacznego wydłużenia drogi (meandrowania po mieście), gdyż dla
modelu podróży łączonej (dłuższe przejście piesze i przejazd autobusem), nie będzie akceptacji
społecznej mieszkańców.
Miasto Złotów charakteryzuje sektorowy (klinowy) układ przestrzenny – ze śródmiejskim
ośrodkiem koncentracji oraz zlokalizowanymi naokoło niego obszarami zabudowy. Podział Złotowa na obszary urbanistyczne przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Podział Złotowa na obszary urbanistyczne
Źródło: Program Rewitalizacji Złotowa. s. 61.

Ponieważ miasto wielokrotnie płonęło, pozostało niewiele śladów zabudowy starszej niż
XIX-wieczna. Zachował się natomiast dawny, objęty obecnie ochroną konserwatorską, układ
urbanistyczny. Obszar śródmiejski stanowi historyczne centrum miasta, z rynkiem – pl. Paderewskiego – o znacznych walorach turystycznych i stanowiące koncentrację życia kulturalnego
miasta. Na wschód od obszaru śródmiejskiego znajduje się rejon nowej zabudowy wielorodzinnej, z lokalizacją usług administracyjnych, a dalej (za linią kolejową Tczew – Kostrzyn) rozciąga
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się obszar mieszkaniowy wolnostojący wraz z dominującą funkcją przemysłową, z dużą koncentracją zakładów pracy.
W kierunku północno-wschodnim od obszaru śródmiejskiego znajduje się teren o zabudowie mieszanej, z dominującą zabudową jednorodzinną, przechodzący następnie w obszar
usługowo-mieszkalny, z usługami o charakterze rzemieślniczym i zabudową mieszkalną wolnostojącą.
Od strony północno-zachodniej dominującą formą jest zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca lub wolnostojące obiekty usługowe.
Z kolei zachodnia część miasta to teren o funkcji mieszkaniowej wolnostojącej i szeregowej ze współwystępującymi terenami rekreacyjno-sportowymi, zlokalizowanymi w otoczeniu
Jeziora Zaleskiego.
Obszar miasta na południe od części śródmiejskiej to tereny przygotowane pod inwestycje przemysłowe oraz tereny zielone. Nie został on włączony do przygotowanego w Programie
Rewitalizacji podziału miasta na obszary urbanistyczne.
Historyczna zabudowa miejska oddzielona jest od części zachodniej miasta barierą naturalną – w postaci wąskiej doliny i koryta rzeki Głomii.
Z danych przekazanych przez Urząd Miejski w Złotowie wynika, że wg stanu na dzień 31
grudnia 2018 r., w mieście przy 127 ulicach zameldowanych było 17 986 osób. Ulice o największej liczbie osób zameldowanych, z ich przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek
urbanistycznych, przedstawiono w tabeli 4.
Jak wynika z zestawienia w tabeli, przy 29 wyszczególnionych w niej ulicach (tj. w około
jednej czwartej liczby ulic ogółem), zamieszkiwało 12 825 osób, czyli 71,3% łącznej liczby
mieszkańców Złotowa. Zdecydowana większość z tych osób zamieszkiwała w obszarze nr 4 –
intensywnej zabudowy wielorodzinnej w blokach. Obszar ten znajduje się pomiędzy strefą
śródmiejską a linią kolejową z dworcem kolejowym i autobusowym.
Układ i parametry ulic obszaru nr 4 umożliwiają jego obsługę komunikacją miejską i tym
samym dość dobrą penetrację osiedli. W świetle danych z tabeli, pomimo skupienia większości
ulic w obszarze czwartym planowana sieć połączeń złotowskiej komunikacji miejskiej powinna
bezwzględnie obejmować obszar nr 3 (śródmiejski) oraz zapewnić połączenia z celami ruchu
znajdującymi się w tych strefach dla mieszkańców innych obszarów – w szczególności z położonymi na prawym brzegu rzeki Głomii obszarami nr 1 i nr 2.
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Tab. 4. Ulice Złotowa liczące ponad 150 mieszkańców
– stan na 31 grudnia 2018 r.
Lp.

Ulica

Liczba
mieszkańców

Przynależność do obszaru urbanistycznego
1

2

3

4

5

1

Bohaterów Westerplatte

2 000

x

2

al. Piasta

1 050

x

3

Słowackiego

1 038

x

4

Szkolna

790

x

x

5

Krzywoustego

763

x

x

6

Norwida

701

x

7

Wańkowicza

469

x

8

Obrońców Warszawy

454

9

Królowej Jadwigi

448

10

ks. Domańskiego

407

11

Jeziorna

371

12

Szpitalna

351

x

13

Moniuszki

338

x

14

Wojska Polskiego

318

15

Kujańska

308

16

Jastrowska

307

17

Nieznanego Żołnierza

304

18

Zamkowa

297

19

Skłodowskiej-Curie

260

20

pl. Kościuszki

240

21

Witosa

221

22

al. Mickiewicza

210

23

Polna

190

x

24

Łowiecka

184

x

25

Matejki

183

26

pl. Paderewskiego

158

27

Konopnickiej

156

x

28

Kopernika

155

x

29

Partyzantów

154

6

7

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

Źródło: dane Gminy Miasto Złotów.
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Nie mniej ważna powinna być także obsługa położonego peryferyjnie na przeciwległym
krańcu miasta, po stronie wschodniej, obszaru nr 7 – strefy przemysłowej oraz zlokalizowanego w obszarze nr 3 cmentarza komunalnego. Obszary te powinny być jednak obsługiwane
z mniejszą intensywnością (np. wybranymi kursami) niż rejony o największej koncentracji
miejsc zamieszkania.
4.2. Sieć komunikacyjna Złotowa
Obszar powiatu złotowskiego przecinają dwie linie kolejowe. Pierwsza z nich, omijająca
Złotów, to linia kolejowa nr 405 Piła Główna – Ustka, jednotorowa, zelektryfikowana na odcinkach Piła Główna – Szczecinek oraz Słupsk – Ustka. Jest to linia z czynnym ruchem pasażerskim
i towarowym. Na linii kolejowej nr 405 prowadzone są liczne pociągi pasażerskie regionalne
i dalekobieżne – kategorii IC i TLK. Wszystkie pociągi dalekobieżne zatrzymują się w pobliżu
Złotowa w Pile (w odległości drogowej około 35 km od centrum miasta) i w Jastrowiu (stacja
zlokalizowana jest 19,5 km od centrum Złotowa). Stacja w Jastrowiu stanowi więc najbliższy
miastu punkt odpraw pasażerów pociągów dalekobieżnych.
Dojazd do Jastrowia możliwy jest drogą wojewódzką nr 189. Wzdłuż trasy do Jastrowia
zlokalizowane są tylko dwie miejscowości – Nowiny i Górzna – a duża jej część prowadzi przez
niezamieszkały obszar leśny wokół doliny rzeki Gwdy. Ewentualne uruchomienie linii komunikacji miejskiej do Jastrowia wymagałoby zawarcia porozumień międzygminnych z gminami
Złotów i Jastrowie. Niski potencjał demograficzny trasy pomiędzy Złotowem i Jastrowiem powodowałby niewielką wymianę pasażerów w miejscowościach pośrednich i – w warunkach
braku możliwości refundacji ulg – konieczność relatywnie wysokiego udziału dopłat budżetowych obsługiwanych gmin w kosztach przedsięwzięcia. Pomimo zasadności skomunikowania
Złotowa z najbliższym węzłem kolejowym obsługującym ruch dalekobieżny, uruchomienia linii
komunikacji miejskiej do Jastrowia zdecydowanie nie rekomenduje się.
Druga z linii kolejowych obejmujących powiat złotowski, oznaczona numerem 203, łączy
Tczew i Kostrzyn. Linia ta jest częścią strategicznie ważnej do 1945 r. magistrali kolejowej
łączącej Berlin ze stolicą Prus Wschodnich – Królewcem (tzw. Ostbahn). Linia nr 203 na całej
trasie jest niezelektryfikowana, a na odcinku przebiegającym przez Złotów, od Gutowca do Piły
Głównej, posiada tylko jeden tor. Odbywa się na niej zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy.
Stacja w Złotowie w przeszłości była węzłem kolejowym. W 2015 r. rozebrano, nieczynną
od 1993 r. dla ruchu pasażerskiego, linię nr 240 Złotów – Świecie (do stacji kolejowej Świecie
nad Wisłą). Prowadzącą w kierunku zachodnim linię: Złotów – Płytnica – Wałcz, z odgałęzieniem w Węgięrcach do Jastrowia, rozebrano w 1945 r.
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Zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym od 10 marca 2019 r., przez stację Złotów
zaplanowano 6 par pociągów regionalnych kursujących w relacji Chojnice – Piła Główna –
Krzyż, 1 parę pociągów regionalnych w relacji Złotów – Krzyż (wszystkie pociągi regionalne
obsługiwały Przewozy Regionalne sp. z o.o. – pod marką Polregio) oraz 1 parę pociągów TLK
(PKP Intercity SA) w relacji Piła Głowna – Chojnice – Tczew – Gdynia Główna. Z uwagi na prowadzone prace torowe, pociągi regionalne na odcinku od Lipki Krajeńskiej do Chojnic zastępowane są obecnie autobusami. Pociągi TLK prowadzone są natomiast przez Jastrowie, Szczecinek i Człuchów, natomiast pomiędzy Piłą Główną (przez Złotów) a Chojnicami, kursują autobusy kolejowej komunikacji zastępczej.
Przez Złotów nie prowadzą drogi krajowe, pomimo że przechodzą one przez obszar powiatu złotowskiego. Droga krajowa nr 11 łączy Kołobrzeg z Bytomiem, a droga krajowa nr 22
– Kostrzyn nad Odrą i Grzechotki na granicy z Rosją. Na odcinku Podgaje – Jastrowie obie
drogi poprowadzono wspólnie jednym śladem.
Przez Złotów prowadzą trasy dwóch dróg wojewódzkich:
▪

nr 188, w relacji: Piła – Krajenka – Blękwit DW189 – Złotów (ul. Powstańców – ul. Staszica
– al. Mickiewicza – rondo 31 Stycznia – ks. Domańskiego – Chojnicka) – Debrzno – Człuchów;

▪

nr 189, w relacji: Jastrowie – Złotów (ul. Jastrowska – ul. Partyzantów) – Blękwit DW188
– Złotów (ul. Powstańców – ul. Za Dworcem – ul. Kujańska) – Kujan – Więcbork.
Droga wojewódzka nr 189 omija obecnie część śródmiejską Złotowa, wskutek czego ru-

chu tranzytowego pozbawione zostały ulice: Grudzińskich, Nowa i Obrońców Warszawy, prowadzące przez najstarszą część miasta.
Obie drogi wojewódzkie mają spore znaczenie tranzytowe. Droga wojewódzka nr 188
stanowi alternatywne w stosunku do dróg krajowych nr 11 i 22 połączenie Piły z Chojnicami,
a droga nr 189 – połączenie Krajny z Bydgoszczą i Toruniem.
Drogi wojewódzkie stanowią podstawowy trzon układu komunikacyjnego miasta. Poza
tymi drogami, istotne znaczenie w ruchu lokalnym wewnętrznym mają ulice:
▪

Grudzińskich, Nowa i Obrońców Warszawy – w części śródmiejskiej;

▪

8 Marca – w kierunku Radwanicy;

▪

Zamkowa – w kierunku Dzierzążenka;

▪

al. Piasta – łącząca północną część strefy śródmiejskiej ze strefą przemysłową, będącą
jednocześnie drogą wylotową ze Złotowa w kierunku Więcborka;

▪

Norwida – przecinająca na pół obszar urbanistyczny nr 4 – obsługująca osiedle bloków
mieszkalnych.
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Drogowy zbiorowy transport publiczny w mieście oparty jest na sieci ulicznej – z wydzielonymi zatokami przystankowymi na trasach o największych potokach pasażerskich. Poza
głównymi trasami przystanki nie są urządzone.
W Złotowie nie funkcjonuje wyodrębniony dworzec autobusowy. Trzy stanowiska odjazdowe zlokalizowane są na parkingu dyskontu Netto przy ul. Kopernika – w bezpośrednim sąsiedztwie budynku stacji kolejowej. Przystanek końcowy zlokalizowany jest z tyłu dyskontu,
przy ul. Kolejowej. Plac postojowy autobusy dzielą razem z samochodami pozostawionymi
na parkingu sklepu. Zespół przystanków zlokalizowany jest na skraju zespołu zabudowy wielorodzinnej i jednocześnie oddalony jest o ok. 1 200 m od pl. Paderewskiego, pełniącego funkcję rynku.
Na terenie Złotowa wyznaczonych jest 5 stref płatnego parkowania (SPP):
▪

przy ul. Wojska Polskiego – na odcinku od pl. 31 Stycznia do skrzyżowania z ul. Półwiejską
(na wysokości Muzeum Ziemi Złotowskiej);

▪

przy ul. Bohaterów Westerplatte – na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania
z ul. Grochowskiego (wyłącznie w zakresie miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania równoległego);

▪

przy ul. ul. Studziennej – na odcinku pomiędzy al. Mickiewicza i ul. Wojska Polskiego,
wzdłuż budynku Cechu Rzemiosł Różnych;

▪

na pl. Paderewskiego;

▪

przy ul. Wojska Polskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Półwiejską do pl. Paderewskiego.
Opłata za parkowanie zawiera się w granicach 2,0-2,8 zł za godzinę. Występowanie stref

płatnego parkowania jest okolicznością sprzyjającą uruchomieniu komunikacji miejskiej, gdyż
względnie obniża atrakcyjność użytkowania samochodu osobowego.
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4.3. Czynniki demograficzne i motoryzacja
W tabeli 5 przedstawiono liczbę ludności Gminy Miasto Złotów w podziale na poszczególne przedziały wiekowe – według stanu na 31 grudnia 2017 r. (wg Banku Danych Lokalnych
GUS).
Tab. 5. Liczba ludności Gminy Miasto Złotów – stan na 31 grudnia 2017 r.
Wiek ludności

Liczba mieszkańców

Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny
Razem

2 708
11 859
3 877
18 441

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Ważnym czynnikiem, wpływającym na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, są tendencje zmian demograficznych na obsługiwanym obszarze. Główny Urząd Statystyczny nie przedstawia prognoz zmian liczby mieszkańców dla jednostek mniejszych niż powiaty. Tendencje zmian demograficznych przedstawiono więc na podstawie prognoz demograficznych sporządzonych przez GUS dla powiatu złotowskiego.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., powiat złotowski zamieszkały był przez 69,8 tys.
mieszkańców. Prognozy demograficzne dla powiatu przedstawiono w tabeli 6.
Liczba ludności powiatu złotowskiego będzie powoli maleć i do 2025 r. zmniejszy się
o ok. 1%, przy czym jednocześnie zmieni się struktura ludności miast i gmin w powiecie.
Znacznie zmaleje liczba dzieci i osób uczących się – w miastach aż o około 11%, a na terenach
wiejskich o 8%, co w skali powiatu spowoduje spadek o 10%. Liczba osób w wieku produkcyjnym w miastach zmaleje nieznacznie, bo tylko o 4%, a w na wsi pozostanie na prawie
identycznym poziomie, skutkując w całym powiecie spadkiem o około 2%. Największe zmiany
będą dotyczyć osób starszych – w całym powiecie ich liczba wzrośnie o około 7%, przy czym
aż o 11% na terenach wiejskich.
Z uwagi na lokalizację większych zakładów pracy w Złotowie, wskutek zmian demograficznych, należy oczekiwać zwiększenia się skali codziennych dojazdów do miasta z okolicznych
miejscowości. Dojazdy te – z uwagi na duże rozproszenie miejsc zamieszkania na obszarze
pozamiejskim w gminie Złotów i szerzej, w całym powiecie złotowskim – w znacznej mierze
realizowane będą samochodami osobowymi. Skutki spodziewanego przyrostu ruchu spoza
miasta można złagodzić zmniejszeniem liczby podróży wewnątrzmiejskich, realizowanych samochodami osobowymi i temu celowi służy właśnie zamysł uruchomienia w Złotowie połączeń
komunikacji miejskiej.
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Tab. 6. Prognoza liczba ludności powiatu złotowskiego do 2025 r.
Liczba mieszkańców
w poszczególnych latach

Wiek ludności

2017

2020

Dynamika zmian
[%]

2025

2020/2017 2025/2017

Ludność w miastach
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny
Razem

6 369

6 145

5 647

0,96

0,89

21 339

21 305

20 387

0,99

0,96

7 002

6 691

7 310

0,96

1,04

34 710

34 141

33 344

0,97

0,96

Ludność wiejska
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny
Razem

7 149

6 951

6 580

0,97

0,92

22 419

22 757

22 289

1,02

0,99

5 502

5 322

6 117

0,97

1,11

35 070

35 030

34 986

0,99

1,00

Ludność ogółem
Przedprodukcyjny

13 518

13 096

12 227

0,97

0,90

Produkcyjny

43 758

44 062

42 676

1,01

0,98

Poprodukcyjny

12 504

12 013

13 427

0,96

1,07

69 780

69 171

68 330

0,98

0,98

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie prognoz GUS.

W 2017 r. w powiecie złotowskim, wg Banku Danych Lokalnych GUS, zarejestrowanych
było 37,5 tys. samochodów osobowych. Wskaźnik motoryzacji wyniósł 538 samochodów osobowych na 1 000 mieszkańców.
4.4. Źródła ruchu
Przejazdy mieszkańców Złotowa można podzielić na:
▪

realizowane tylko w granicach miasta;

▪

wykonywane z i do miejscowości położonych w gminie wiejskiej;

▪

wykonywane do miejscowości położonych w innych gminach, powiatach i województwach
oraz podróże poza granicę Polski.
Źródłami ruchu w publicznym transporcie zbiorowym będą osiedla mieszkaniowe oraz

wszystkie miejsca obsługi mieszkańców: placówki oświatowe, miejsca pracy, większe placówki
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handlowe, urzędy i instytucje, placówki ochrony zdrowia, placówki kulturalne oraz miejsca
uprawiania sportu i wypoczynku.
Komunikacja miejska na obszarze Złotowa służyć będzie także osobom realizującym podróże pozamiejskie – jako etap podróży do i z dworca lub innego punktu zmiany środka transportu w celu kontynuowania podróży poza obszar miasta.
Placówki oświatowe i miejsca pracy są podstawowymi źródłami ruchu wewnętrznego
i zewnętrznego w podróżach obligatoryjnych. W ruchu wewnętrznym w mieście bardzo ważną
rolę odgrywają dojazdy dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W roku szkolnym 2018/2019 w Złotowie funkcjonowało 14 szkół, do których uczęszczało
3,2 tys. uczniów oraz 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 0,8 tys.
przedszkolaków, a także 3 żłobki, w których przebywało 0,1 tys. dzieci.
Lokalizację poszczególnych placówek oświatowych w Złotowie przedstawiono w tabeli 7.
Tab. 7. Placówki oświatowe w Złotowie – stan na 31 stycznia 2019 r.
Nazwa placówki

Ulica i nr budynku

Liczba
przedszkolaków/ uczniów

Przedszkole nr 1

ul. Grochowskiego 14

174

Przedszkole nr 2

ul. 8 Marca 18

150

Przedszkole nr 3

pl. Wolności 12

121

Przedszkole nr 4

ul. Królowej Jadwigi 54

194

ul. Potulickich 25

17

Niepubliczne Przedszkole „Ekoludki”

ul. Nieznanego Żołnierza 42

14

Niepubliczne Przedszkole „Motylek”

ul. Wawrzyniaka 2

25

„Sunny Days” Anglojęzyczny Punkt Przedszkolny

al. Mickiewicza 14A
ul. Wańkowicza 12

34

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny
„Marcinek”

ul. Domańskiego 54

13

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Bohaterów Westerplatte 9

535

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. 8 Marca 16

445

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Królowej Jadwigi 54

488

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”

Zespół Szkół Katolickich
– Oddział Przedszkolny
– Szkoła Podstawowa

236
ul. Moniuszki 18

– Gimnazjum

74
141
21

Gimnazjum nr 1 (w Szkole Podstawowej nr 3)

ul. Królowej Jadwigi 54

123

Gimnazjum nr 2 (w Szkole Podstawowej nr 2)

ul. 8 Marca 16

56
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Nazwa placówki

Liczba
przedszkolaków/ uczniów

Ulica i nr budynku

Zespół Szkół Ekonomicznych

428

– Liceum Ogólnokształcące

pl. Wolności 1/2

129

– Technikum

299

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

680

– Szkoła Branżowa I Stopnia
– Technikum nr 3
– Liceum Ogólnokształcące – klasy „mundurowe”

214
78

ul. 8 Marca 5

– Technikum
I Liceum Ogólnokształcące

282

ul. Norwida 10

106

ul. Bohaterów Westerplatte 9

262

Źródło: dane Urzędu Miejskiego w Złotowie.

W Złotowie, według danych GUS na 31 grudnia 2017 r. zarejestrowanych było 1 956
podmiotów gospodarczych, w tym 1 558 stanowiących sektor prywatny, z których 1 392 podmioty to osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zatrudniała mniej niż 10 pracowników. Podmiotów zatrudniających 10 i więcej osób zarejestrowanych w Złotowie było 122,
z czego tylko 16 o zatrudnieniu od 50 do 249 osób i 4 o zatrudnieniu ponad 250 osób (w tym
jeden z nich – ponad 1 tys. osób). Lokalizację największych zakładów pracy w Złotowie przedstawiono w tabeli 8.
Tab. 8. Lokalizacja głównych zakładów pracy w Złotowie
Nazwa zakładu
Romb SA
Amcor Flexibiles sp. z o.o.
Unimetal sp. z o.o.

Ulica i nr budynku
ul. Kujańska 10E
ul. Za Dworcem 8
ul. Kujańska 10

Terg SA

ul. Za Dworcem 1D

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna

ul. Za Dworcem 2A

Alima Milk sp. z o.o.
Pol-Soft sp. z o.o.
Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Kolejowa 12
ul. Brzozowa 3
ul. Szpitalna 38
ul. Wodociągowa 1A

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasto Złotów.
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Osób pracujących, według danych GUS na 31 grudnia 2017 r., było w Złotowie 11,94
tys.
Inne ważne obiekty o charakterze ruchotwórczym przedstawiono w tabeli 9.
Tab. 9. Główne obiekty o znaczeniu ruchotwórczym w Złotowie
Nazwa obiektu

Adres

Urząd Miejski

al. Piasta 1

Urząd Gminy

ul. Leśna 7

Starostwo Powiatowe

al. Piasta 2

Urząd Skarbowy

al. Piasta 25

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Złotowie

al. Piasta 37

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

al. Piasta 55A
ul. Królowej Jadwigi 54

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kolejowa 11

Szpital Powiatowy

ul. Szpitalna 28

Komenda Powiatowa Policji

al. Piasta 49

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

al. Piasta 26

Muzeum Ziemi Złotowskiej
Miejska Biblioteka Publiczna
Kościół Św. Ap. Piotra i Pawła
Kościół Św. Rocha
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kościół Św. Stanisława Kostki
Hala Targowa
Biedronka
Tesco
Lidl
Pływalnia Laguna

ul. Wojska Polskiego 2A
ul. Grochowskiego 17
ul. Leśna 28
ul. Obrońców Warszawy 77
ul. Panny Marii 11
pl. Kościuszki 1
ul. Sienkiewicza 4
ul. Norwida 9
ul. Słoneczna
ul. Moniuszki 10
ul. Zientara-Malewskiej 1
ul. Norwida 4A

Źródło: opracowanie własne.
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5. Planowana sieć komunikacyjna
Z porównań zawartych w rozdziale 3 wynikają duże różnice w charakterze przewozów
na krótkie odległości – typowych dla komunikacji miejskiej w małym mieście – i przewozów
na obszarze rozległej gminy wiejskiej. Opisana odmienność dotyczy kwestii ekonomiczno-finansowych, w tym w szczególności braku możliwości pozyskiwania dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych do działalności przewozowej w komunikacji miejskiej i występowaniu takich
możliwości w przewozach niemających takiego charakteru – zarówno w obowiązujących uwarunkowaniach prawnych, jak i wynikających z opublikowanych projektów ustaw – oraz charakterystyki techniczno-eksploatacyjnej taboru przeznaczanego do obsługi obydwu opisywanych
rodzajów przewozów.
Z kolei z przeprowadzonej w poprzednich rozdziałach analizy struktury zagospodarowania przestrzennego Złotowa i otaczających miasto terenów wiejskich w Gminie Złotów, w tym
w szczególności intensywności zabudowy mieszkaniowej – determinujących późniejsze koszty
eksploatacji – nasuwa się wniosek, że projektowana sieć komunikacyjna powinna w pierwszym
etapie objąć wyłącznie miasto Złotów oraz przylegającą do niego miejscowość Dzierzążenko
(graniczącą z ulicami Złotowa przewidzianymi do objęcia obsługą komunikacyjną). W zasięgu
obsługi komunikacyjnej pośrednio znajdzie się także miejscowość Wielatowo, której mieszkańcy będą mogli dojść pieszo do przystanku przy ul. 8 Marca.
Rozwój Złotowa wiąże się z migracją mieszkańców miasta i osiedlaniem się ich w miejscowościach ościennych. Procesy suburbanizacyjne są charakterystyczne dla wielu miast kraju,
dlatego długofalowe planowanie transportu publicznego w Złotowie powinno uwzględniać nie
tylko siatkę połączeń miejskich, ale i również obsługujących gminę wiejską. Aby jednak możliwe było utrzymywanie połączeń pozamiejskich w formie organizacyjno-prawnej komunikacji
miejskiej, gmina Złotów musiałaby ponosić wysokie koszty (wynikające z długości tras na rozległym obszarze pozamiejskim) utrzymywania linii łączących miejscowości zlokalizowane na jej
obszarze ze Złotowem oraz zaprzestać współfinansowania (np. poprzez wykup biletów dla
uczniów) jakichkolwiek połączeń substytucyjnych w stosunku do złotowskiej komunikacji miejskiej. Bez zagwarantowania odpowiedniego finansowania transportu publicznego z budżetu
gminy Złotów ani też bez osiągnięcia określonego poziomu wielkości popytu na obszarach podmiejskich, nie ma sensu planowanie siatki połączeń komunikacji miejskiej poza Złotów.
Jak wykazano w rozdziale 3, istotną barierą rozwoju komunikacji miejskiej na obszarach
pozamiejskich jest też występująca dysproporcja w możliwości pozyskania dotacji z budżetu
państwa do ulg ustawowych stosowanych w komunikacji miejskiej i w pozostałych drogowych
przewozach osób. Komunikacja miejska była dotychczas i będzie nadal takiej możliwości pozbawiona. Komunikacja komercyjna (po zmianie przepisów – także komunikacja regionalna
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niemająca charakteru komunikacji miejskiej) może natomiast korzystać z prawa refundacji
strat spowodowanych stosowaniem ulg ustawowych. Wskutek powyższego, z reguły samorządy nie dofinansowują funkcjonowania komunikacji zbiorowej (działającej w formie przewozów komercyjnych) na obszarach pozamiejskich lub swoje dofinansowanie ograniczają tylko
do niezbędnego zakresu dowozu dzieci do szkół (np. w formie wykupu miesięcznych biletów
ulgowych dla uczniów) i – poza mocno zurbanizowanymi obszarami podmiejskim przylegającymi do większych miast lub położonymi w ramach metropolii – w zasadzie nie są zainteresowane przekazywaniem dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie na ich terenie
komunikacji miejskiej.
Z zaleceń zawartych w literaturze branżowej – ekonomiki transportu miejskiego – wynika, że funkcjonujący w mieście system obsługi komunikacyjnej, powinien zapewniać spełnienie podstawowych postulatów przewozowych zgłaszanych pod adresem komunikacji miejskiej. W Złotowie nie przeprowadzano badań marketingowych preferencji i zachowań transportowych mieszkańców miasta, w ramach których ustalana jest zazwyczaj ważność poszczególnych postulatów przewozowych, czyli wymogów stawianych transportowi publicznemu,
można jednak z powodzeniem zastosować w tym przypadku technikę benchmarkingu – wykorzystać rezultaty takich badań z innych ośrodków miejskich o podobnej wielkości.
Wyniki prowadzonych w różnych miastach badań hierarchizacji postulatów przewozowych wskazują, że niemal w każdym przypadku, najważniejszymi dla respondentów postulatami są: bezpośredniość, punktualność, dostępność, częstotliwość i koszt.
Punktualność i częstotliwość determinują czas oczekiwania, który jako składnik czasu
podróży ma największą wartość w ocenie pasażerów komunikacji miejskiej.
Częstotliwość wpływa także na ocenę atrakcyjności przemieszczania się transportem
zbiorowym względem innych sposobów realizacji podróży miejskich. Przy założonych niskich
częstotliwościach kursów, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich, czynnik ten ma większe znaczenie niż sama prędkość przemieszczania się, gdyż w szacunkach całkowitego czasu
podróży mieszkańcy uwzględniają także konieczność oczekiwania na najbliższy odjazd autobusu w interesującym ich kierunku.
Bezpośredniość połączeń pozwala na uniknięcie konieczności przesiadania się i związanej
z tym utraty czasu. Z kolei dostępność przestrzenna komunikacji miejskiej determinuje czas
dojścia do przystanku, także stanowiący istotny składnik czasu podróży.
Koszt jako postulat przewozowy ma charakter jednoznaczny i jest wymierny. Sprowadza
się do minimalizacji opłaty za przejazd.
Dążąc do spełnienia najważniejszych postulatów przewozowych w możliwie największym
stopniu, przy konstrukcji optymalnego układu tras linii komunikacji miejskiej przyjmuje się,
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że w obszarach o najintensywniejszej zabudowie i w porach doby mogących wygenerować
największy popyt na usługi komunikacji miejskiej, powinno się zapewnić relatywnie wysoką
i rytmiczną częstotliwość kursowania pojazdów. Zmierzać także należy do utrzymywania rozbudowanej sieci połączeń bezpośrednich, łączących najważniejsze źródła i cele ruchu na obsługiwanym obszarze.
Poza największymi miastami, w których czas podróży wyprzedza znaczeniem bezpośredniość, pasażerowie komunikacji miejskiej z reguły akceptują wydłużenia tras linii (i w konsekwencji – czasu przejazdu), o ile służą one objęciu bezpośrednimi połączeniami najbardziej
pożądanych przez nich relacji. Czas spędzany w pojeździe jest zdecydowanie bardziej akceptowany niż czas oczekiwania na przyjazd autobusu, także w przypadku konieczności przesiadki.
Analizując strukturę podaży przez pryzmat częstotliwości świadczenia usług przewozowych na trasach obsługiwanych przez więcej niż jedną linię, należy zauważyć, że wspólna
częstotliwość kursowania kilku linii o niższej częstotliwości będzie wysoka tylko wówczas, kiedy
zapewniona zostanie rytmiczna obsługa ciągu komunikacyjnego, polegająca na równomiernych odstępach czasu pomiędzy odjazdami kolejnych pojazdów udających się w tym samym
kierunku. Z tej przyczyny w miastach obecnie dąży się do minimalizacji liczby linii i wyznaczania
możliwe najdłuższych wiązek wspólnego przebiegu ich tras oraz planowania odjazdów autobusów różnych linii z identyczną częstotliwością i naprzemiennie.
Całkowicie odmienna jest specyfika potrzeb mieszkańców obszarów niezurbanizowanych. Z uwagi na niewielki potencjał demograficzny i znaczną rozległość terenu, przewozy
na takich obszarach cechuje znacznie mniejsza masowość, przy jednoczesnej koncentracji
w czasie. Dominującym segmentem klientów są uczniowie korzystający z dowozów do szkół,
którym rekompensowane są wydatki na ulgowe bilety miesięczne, a 49% wartości tych biletów
refundowanych jest przewoźnikowi będącemu ich emitentem z budżetu państwa. Koszt dowozów uczniów do szkół jest w ten sposób racjonalizowany, a zasilające przewoźnika dodatkowe
kwoty utargów z biletów miesięcznych i refundacji, umożliwiają utrzymywanie w gminie kursów, które bez tych przychodów nie mogłyby być realizowane.
Względnie duże odległości przemieszczania się mieszkańców gmin wiejskich skutkują
również długim czasem podróży, w tym także jej fazą przypadającą na przejazd środkiem
transportu zbiorowego. Z tego powodu, w przeciwieństwie do taboru dedykowanego obsłudze
linii komunikacji miejskiej w małych miastach, pojazdy te powinny być wyposażone w maksymalnie dużą liczbę miejsc siedzących. W kursach zapewniających dowozy uczniów do szkół
i powroty z nich niezbędna byłaby obsługa takich linii charakterystycznym dla komunikacji regionalnej taborem wielkopojemnym, zapewniającym przynajmniej 50 miejsc siedzących, natomiast w pozostałych kursach wystarczająca byłaby nawet eksploatacja kilkunastoosobowych
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minibusów. Nadmiar podaży – w przypadku kierowania do obsługi linii tych samych pojazdów,
niezależnie od godzin kursów – lub konieczność dysponowania taborem o zróżnicowanej pojemności do obsługi każdego z zadań przewozowych, to czynniki wpływające bardzo mocno
na wzrost kosztów przewozów. W sytuacji zamiaru wprowadzenia przez Gminę Miasto Złotów
do obsługi komunikacyjnej autobusów elektrycznych, założenie zmiany pojemności taboru
w ciągu dnia – w dostosowaniu do zmian w wielkości popytu – z przyczyn ekonomicznych staje
się już niemożliwe do realizacji.
Przy ocenie skomunikowania Złotowa z siecią dalekobieżnych połączeń kolejowych – poprzez stację w Jastrowiu – nie rekomendowano tworzenia połączenia komunikacji miejskiej
Złotowa z Jastrowiem. Z analizy liczby mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Złotów wynika, że nie ma w niej dużych miejscowości, liczących ponad 1 tys. mieszkańców. Wymienionego progu najbliższa jest miejscowość Święta, sąsiadująca ze Złotowem, ale położona
w odległości drogowej ponad 5 km od centrum miasta. Z uwagi na potencjalne negatywne
skutki objęcia tej miejscowości komunikacją miejską dla przewoźników regionalnych (utrata
przychodów z biletów i refundacji ulg ustawowych udzielanych uczniom przy zakupie biletów
miesięcznych), przyjmuje się, że ewentualne objęcie złotowską komunikacja miejscowości
Święta, powinno nastąpić w późniejszych etapach rozwoju tej komunikacji.
Prace nad wyznaczeniem tras połączeń komunikacji miejskiej musi poprzedzić analiza
wyboru optymalnego modelu obsługi komunikacyjnej, a także maksymalnej możliwej liczby
pojazdów w ruchu. Cechą charakterystyczną większości już funkcjonujących systemów w miastach małych i średnich, jest względnie duża liczba linii i – spowodowana ograniczeniami budżetowymi – niewielka liczba kursów w ramach każdej z linii.
Problem wielowariantowości tras linii komunikacji miejskiej występuje z największą intensywnością w sieciach komunikacyjnych obejmujących także obszary gmin ościennych –
do których kierowane są jedynie wybrane kursy danej linii lub na obszarze których praktycznie
w każdym kursie planuje się inną trasę przebiegu – w celu minimalizacji dopłat z budżetów
obsługiwanych gmin. Duża liczba wariantów tras uwarunkowana bywa także skróceniami niektórych kursów względem wariantu podstawowego (także w celu oszczędzania liczby wozokilometrów) lub wynikającym ze specyfiki popytu zróżnicowaniem obsługi obszarów przemysłowych – w zależności od pory dnia, a nawet godziny kursu.
Tymczasem jak wynika z badań i analiz, prowadzonych w różnych sieciach komunikacji
miejskiej i regionalnej w kraju, jest pewną prawidłowością, że sieć komunikacyjna zapewniająca większą dostępność przestrzenną, wynikającą z dużej liczby obsługiwanych tras, charakteryzuje się o wiele niższą efektywnością ekonomiczną od porównywalnej wielkością sieci ko-
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munikacyjnej o gorszej dostępności przestrzennej (mniej wariantów tras, a więc w konsekwencji duża liczba kursów wykonywanych w ramach każdego wariantu trasy). Jest to rezultat trudności – w przypadku sieci o dużym skomplikowaniu – dotarcia z informacją o ofercie przewozowej do całej populacji potencjalnych klientów, wśród których coraz większy udział stanowią
osoby realizujące podróże fakultatywne (niezwiązane z dojazdami do miejsc pracy lub nauki)
– często podróżujące jedynie incydentalnie – oraz osoby mające możliwość wyboru pomiędzy
podróżą transportem publicznym a indywidualnym.
Ponadto, funkcjonowanie wielowariantowych linii o zindywidualizowanych, niskich częstotliwościach kursowania pojazdów utrudnia lub wręcz uniemożliwia synchronizację rozkładów jazdy na głównych ciągach komunikacyjnych miasta, obsługiwanych substytucyjnie kilkoma liniami i – w konsekwencji – skutecznie obniża atrakcyjność komunikacji miejskiej, zachęcając do alternatywnych w stosunku do niej sposobów przemieszczania się po mieście.
Biorąc powyższe pod uwagę, w Złotowie zdecydowano się na zaprojektowanie tylko jednej linii, której trasa objęłaby wszystkie istotne generatory ruchu. Przy takich uwarunkowaniach, absolutne minimum obsługi komunikacyjnej miasta zapewniłby 1 autobus w ruchu, który
– aby objąć wszystkie osiedla oraz inne źródła i cele ruchu – musiałby wykonywać kursy nie
częściej niż co 75 minut (analogicznie jak na linii autobusu testowego w dniach 22-23 lutego
2018 r.). Taka częstotliwość nie zapewniłaby jednak możliwości dojazdu mieszkańców na oczekiwane przez nich godziny, gdyż np. autobus dowożący uczniów szkół przy ul. 8 Marca na godzinę 8, musiałby dowieźć mieszkańców pobliskiego osiedla do szkół w centrum tuż przed
godziną rozpoczęcia pracy lub nauki albo ponad godzinę wcześniej.
Opisane rozwiązanie przyjęto np. we Wrześni. W tym liczącym nieznacznie ponad 30 tys.
mieszkańców mieście do 2017 r. nie funkcjonowała komunikacja miejska. W październiku
2017 r. kursy komunikacji bezpłatnej dla pasażerów uruchomiono testowo, a od stycznia
2018 r. obsługuje je zakupiony przez miasto autobus elektryczny Solaris Urbino 8,9LE. Autobus
wyposażono w centralny silnik elektryczny firmy TSA Vossloh Kiepe GmbH i baterie o pojemności 160 kWh, ładowane wyłącznie w systemie „plug-in”. Ładowanie akumulatorów trwa kilka
godzin, a wskutek zastosowania ogrzewania spalinowego, zasięg autobusu w relatywnie mało
uciążliwych warunkach ruchowych na trasach obu obsługiwanych linii, sięga nawet 170 km.
Midibus marki Solaris zakupiono za 1,894 mln zł netto, w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego RPO
na lata 2014-2020. Pojazd obsługuje naprzemiennie dwie trasy miejskie, nazwane odpowiednio pętlą A (trasa krótsza) i pętlą B (trasa dłuższa). Początkiem obu tras jest dworzec kolejowy
i rozkłady jazdy są okresowo dopasowywane do rozkładów kolejowych.
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Pierwszy kurs na małej pętli zaczyna się o godzinie 5:15, a ostatni kończy o 18:54. Rozkład jazdy przewiduje 10 kursów na małej pętli i 4 kursy (po 2 w każdym z kierunków) na pętli
dużej. Przewozy realizowane są tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
Czas przejazdu małej pętli w porannej relacji trasy wynosi 15 minut, a w popołudniowej
(odmienna trasa) – 22 minuty. Kursy wykonywane są rano w godzinach od 5:15 do 7:29 –
z częstotliwością co 15-50 minut, w dostosowaniu do rozkładu jazdy pociągów.
Czas przejazdu dużej pętli wynosi zaś od 39 do 43 minut w jedną stronę (przy 2 kursach
są 2 warianty trasy) i 34 minuty w drugą stronę, zaś częstotliwość – odpowiednio dla każdego
z kierunków 134 i 73 minuty.
Projekt komunikacji miejskiej przygotowano atrakcyjnie pod względem infrastrukturalnym – przystanki wyposażono w wiaty, a autobus korzysta z odcinka trasy z uprzywilejowaniem
– wyłączonego z ogólnego ruchu.
Zasięg autobusu elektrycznego, ładowanego jedynie w systemie „plug-in” w czasie nocnej przerwy w ruchu, wykorzystano maksymalnie – nie ma już rezerw do zaplanowania dodatkowych kursów.
Przyjęte we Wrześni rozwiązanie w zakresie intensywności obsługi poszczególnych tras
powoduje, że autobus elektryczny jest bardziej atrakcją miasta niż środkiem codziennej realizacji podróży miejskich. Pomimo bezpłatnych przewozów, z tak zaplanowanej komunikacji
miejskiej korzystają w poszczególnych kursach tylko pojedyncze osoby. Z przeprowadzonych
wywiadów z pasażerami wynika, że największą barierą w częstszym korzystaniu z usług są
niedogodne godziny odjazdów i ogólnie zbyt niska częstotliwość kursów. Wynik ten potwierdza
ankieta internetowa zamieszczona w lokalnym serwisie informacyjnym – na 107 osób, które
odpowiedziały na pytanie, czy zmiany w rozkładzie jazdy ułatwią poruszanie się komunikacją
miejską we Wrześni (pytanie odnosiło się do zmian już wprowadzonych), jedynie 33% odpowiedziało twierdząco31.
Akceptowalnym przez mieszkańców Złotowa minimum obsługi komunikacyjnej, byłaby
eksploatacja 2 autobusów, kursujących naprzemiennie – o tych samych godzinach z osiedli
położonych w przeciwległych rejonach miasta. W takim przypadku byłoby możliwe zapewnienie częstotliwości kursów co 35-40 minut. Przy uwzględnieniu konieczności czasu oczekiwania
na odjazd pojazdu komunikacji miejskiej, w porach realizacji podróży obligatoryjnych, odbywających się na określoną godzinę rozpoczęcia pracy lub nauki albo też po określonej godzinie
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https://wrzesnia.info.pl/artykul/zmiana-rozkladu-jazdy-komunikacji-miejskiej-na-malej-i-duzej-petliwe-wrzesni, dostęp: 31.03.2019 r.
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jej zakończenia, częstotliwość taka nie byłaby konkurencyjna wobec innych form przemieszczania się po mieście: korzystania z motoryzacji indywidualnej, przejazdu rowerem czy nawet
dojścia pieszego.
Ponadto, w przypadku eksploatacji tylko 1 lub 2 pojazdów w ruchu, nie znajduje uzasadnienia budowa stacji ładowania szybkiego autobusów elektrycznych. Nakłady finansowe
na uruchomienie przewozów autobusami elektrycznymi związane są bowiem nie tylko z wysokim kosztem zakupu samych pojazdów, ale także ze znacznymi dodatkowymi wydatkami na infrastrukturę służącą do ich zasilania.
Dostępnymi aktualnie na rynku autobusami zeroemisyjnymi – nieemitującymi gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych – są pojazdy z napędem elektrycznym zasilane bateryjnie, zasilane z sieci zewnętrznej
(trolejbusy) oraz zasilane z energii elektrycznej wytwarzanej w ogniwach paliwowych, ale tylko
takich, w których w efekcie spalania paliwa nie występuje emisja CO2, co – przy obecnym
stanie zaawansowania techniki – w praktyce ogranicza je do ogniw wodorowych.
Trolejbus, to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym – autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej. Głównym ograniczeniem
rozwoju trolejbusów w komunikacji miejskiej jest wysoki koszt budowy sieci zasilającej wzdłuż
trasy linii. Budowa tej sieci znajduje uzasadnienie tylko przy założeniu późniejszego jej intensywnego wykorzystania przez wiele, często kursujących pojazdów, co w Złotowie nie będzie
miało miejsca.
Pojazdy zasilane z baterii stanowią obecnie większość nowowprowadzanych do użytkowania autobusów z napędem elektrycznym. Istotną kwestią, związaną z ich codzienną eksploatacją, jest wybór strategii ładowania baterii.
Najprostszym rozwiązaniem jest wyposażenie pojazdów w baterie pozwalające na wykonanie pełnego dziennego cyklu pracy w danej sieci komunikacji miejskiej – podobnego jak dla
autobusów zasilanych olejem napędowym – czyli przynajmniej 250 km z pełnym obciążeniem.
Ładowanie pojazdów odbywałoby się w tym przypadku na zajezdni, w czasie nocnego postoju
autobusów. Pojazdy takie wymagają jednak zastosowania baterii o dużej pojemności i dużej
wadze, które nie tylko zmniejszają dopuszczalną liczbę przewożonych pasażerów (np. autobus
BYD K9 o długości 12 m posiada baterie o pojemności 324 kWh), ale i wpływają na znaczny
spadek efektywności ekonomicznej ruchu pojazdu (znaczna część zasobów energii przeznaczana jest na przewóz ciężkich baterii). Pojazdy z bateriami o większej pojemności są jednocześnie znacznie droższe.
Obecnie dostępne technologie baterii umożliwiają uzyskanie zasięgu autobusu elektrycznego na poziomie 150-200 km przy zastosowaniu ogrzewania paliwowego (olej opałowy, olej
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napędowy lub gaz ziemny) albo tylko około 100 km przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego. Z powyższych przyczyn strategia ładowania nocnego w zajezdni powinna mieć zastosowanie przede wszystkim w przypadku używania ogrzewania paliwowego, a także przy przeznaczaniu autobusów elektrycznych do obsługi krótkich (szczytowych) zadań przewozowych.
Z uwagi na bardzo wysokie koszty zakupu autobusów elektrycznych, pojazdy takie nie powinny
być jednak alokowane do obsługi takich zadań w pierwszej kolejności – takie działanie jest
nieefektywne ekonomicznie.
Zastosowanie ogrzewania paliwowego w autobusach zeroemisyjnych jest wprawdzie
zgodne z obowiązującymi przepisami (ustawa o elektromobilności jako autobus zeroemisyjny
definiuje autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 Prawa o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub
innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym
mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji oraz trolejbus w rozumieniu art. 2 pkt 83 ustawy Prawo o ruchu drogowym),
ale skutkuje bardzo negatywnym odbiorem takich pojazdów przez mieszkańców narażonych
na emisje szkodliwych substancji pochodzących z systemu grzewczego (w szczególności podczas dłuższych postojów na pętlach lub innych przystankach krańcowych zlokalizowanych
w strefie intensywnej zabudowy).
Celem organizatorów i operatorów transportu miejskiego jest zwykle optymalizacja masy
baterii, umożliwiająca zmniejszenie zużycia energii i likwidacja koniecznych do zrealizowania
przejazdów technicznych do i z bazy autobusowej w celu podłączenia do źródła zasilania poprzez zastosowanie dodatkowych punktów ładowania na trasie linii – w ramach strategii ładowania szybkiego. Zmniejszenie wagi baterii, a w jej rezultacie – zwiększenie pojemności pasażerskiej pojazdu i zmniejszenie kosztu przewozu pojedynczego pasażera – może być wówczas
znaczące. Ogranicza jednak wykorzystanie pojazdu z bateryjnym napędem elektrycznym
do dedykowanych tras – obejmujących pętle, na których zainstalowano ładowarki.
Na pętlach stosuje się zwykle ładowarki szybkie, o dużej mocy (teoretycznie nawet
do 800 kW, w Polsce w praktyce do 450 kW) z systemem pantografowym. W Chinach oraz
w wybranych krajach Europy Zachodniej stosowane są także systemy ładowania indukcyjnego
na przystankach, lecz z uwagi na bardzo wysoką cenę takiej instalacji, stosowane są one jedynie na wybranych, dedykowanych trasach w dużych miastach i aglomeracjach. Ponadto, taki
sposób ładowania wymaga wydłużenia czasu postoju na przystanku do przynajmniej minuty,
co jest możliwe tylko w szczególnych sytuacjach (pewności wolnego miejsca przeznaczonego
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na ładowanie na danym przystanku w określonym czasie), gdyż w Polsce – ze względu na masowość przewozów w komunikacji miejskiej – dłuższe postoje na przystankach pośrednich
skutkowałyby pogorszeniem warunków podróży dla dużych grup pasażerów. Ładowaniu indukcyjnemu na przystankach nie sprzyja także polski klimat, w którym zupełnie normalnym
zjawiskiem atmosferycznym są opady śniegu.
Najczęściej stosowane jest ładowanie pantografowe, które odbywa się w czasie od kilku
do kilkunastu minut – wielokrotnie w czasie użytkowania autobusu w ciągu dnia. Instalacja
ładowarki pantografowej wiąże się z wysokimi kosztami jej budowy, w tym zasilania energetycznego o znacznej mocy. Niezależnie od powyższego, w celu pełnego naładowania baterii
oraz ich ustabilizowania (zbalansowania), pojazd musi być też ostatecznie codziennie doładowywany podczas postoju na zajezdni.
Innym rozwiązaniem jest napęd elektryczny z podstawowym zasilaniem energią elektryczną wytwarzaną podczas jazdy w wodorowym ogniwie paliwowym. Autobus wyposażony
w taki napęd posiada baterie o znacznie mniejszej pojemności – mające jedynie charakter
wyrównawczy – podobnie jak zestawy baterii w autobusach hybrydowych, pojazdach z rekuperacją energii, czy też z systemem start-stop.
Autobusy wyposażone w ogniwa paliwowe zasilane H2 mają zbiorniki sprężonego wodoru
zainstalowane na dachu, o pojemności wystarczającej na przejazd nawet do 400 km.
Wadą tego rodzaju rozwiązania jest wysoki koszt ogniw paliwowych, co wpływa
na zwiększoną cenę takich autobusów oraz mocno ograniczona dostępność źródeł wodoru. Nie
bez znaczenia są także wysokie koszty zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji takich pojazdów, gdyż wodór, przy odpowiednim stosunku objętościowym, tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową.
Zaletą pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi, przy pewności dostaw wodoru,
jest ich funkcjonowanie podobne do autobusów zasilanych olejem napędowym – codzienne
jednorazowe tankowanie przed wyjazdem z zajezdni oraz brak utrudnień związanych z koniecznością okresowych doładowań na trasie przejazdu. Autobus taki posiada natomiast
wszystkie zalety autobusu elektrycznego.
Istotnym utrudnieniem jest brak w Polsce dostępnych magazynów wodoru do tankowania pojazdów, a więc instalację taką należałoby tworzyć od podstaw. Brak jest także wciąż
w Polsce pewnego dostawcy wodoru o wysokiej czystości w niskiej cenie.
Ze względu na opisane wyżej uwarunkowania, uniemożliwiające zakup autobusów z wodorowymi ogniwami paliwowymi w najbliższych latach, w niniejszym opracowaniu nie wzięto
pod uwagę wariantu zastosowania takich autobusów.
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W Złotowie przewidziano eksploatację autobusów elektrycznych doładowywanych pantografowo podczas postoju na jednym z przystanków krańcowych i temu założeniu podporządkowano też kształt projektowanej trasy linii.
Z uwagi na spodziewaną szczytową wielkość popytu przekraczającą pojemność miejskich
minibusów z napędem elektrycznym i brak – poza pojedynczymi, prototypowymi egzemplarzami – takich pojazdów na polskim rynku (wyprodukowane zostały tylko 2 autobusy marki
Automet MiniCity Electric, z których jeden, zabierający maksymalnie 22 pasażerów, eksploatowany jest przez ZKM Sp. z o.o. w Wągrowcu), a także niemożność ich ładowania w systemie
pantografowym, założono eksploatację w złotowskiej komunikacji miejskiej midibusów elektrycznych klasy pojazdu marki Solaris Urbino 8,9LE Electric, tj. minimum niskowejściowych,
o długości około 9 m i szerokości 2,40 m (mniejszej od standardowej dla autobusów miejskich
szerokości 2,55). Pojazd taki jest w stanie zabrać około 50 pasażerów, w tym do 24 na miejscach siedzących. Niewielki rozstaw osi, nieprzekraczający 4,4 m, zapewnia mu dużą zwrotność, szczególnie przydatną w Złotowie, w którym istotnym utrudnieniem jest brak infrastruktury przystankowej poza drogami wojewódzkimi, a także parametry i wyposażenie dróg gminnych (np. wysepki, listowe progi zwalniające) nieprzystosowanych do regularnego ruchu standardowej wielkości autobusów miejskich.
Dla Złotowa proponuje się zakup autobusów wersji dwudrzwiowej, w układzie drzwi 12-0, który umożliwia urządzenie przystanków z bardzo krótkim peronami zatrzymania – nawet
o długości tylko 6 m (przestrzeń od pierwszych do drugich drzwi – wraz z tymi drzwiami –
wynosi około 4,5 m). Poza tym, w autobusach dwudrzwiowych jest więcej miejsc siedzących
niż w trzydrzwiowych o tej samej długości, niższa jest też ich cena zakupu.
Urządzenie nowych przystanków nie wymaga zatok, gdyż wymiana pasażerów w pojeździe z szerokimi (1,35 m), dwuskrzydłowymi drzwiami następować będzie bardzo szybko,
a w sytuacji wprowadzenia rekomendowanego braku odpłatności usług dla pasażerów, postój
na przystanku zostanie zminimalizowany (nie będzie wymagać sprzedaży biletów).
Ponadto, przyjmuje się, że jak w większości mniejszych miast, zatrzymywanie na przystankach następować będzie tylko w sytuacji, gdy będą na nich oczekiwać pasażerowie lub
ktokolwiek z pasażerów podróżujących wewnątrz, wciśnie sygnalizację zatrzymania autobusu
na przystanku na żądanie. Umożliwi to skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie efektywności
wykorzystania baterii autobusu, przy jednoczesnym bardzo gęstym rozplanowaniu przystanków. Takie rozwiązanie wprowadzono np. w Wągrowcu, w którym w osiedlach mieszkaniowych
o najintensywniejszej zabudowie wielorodzinnej przy drogach gminnych przystanki urządzono
co 150-200 m i co około 300 m przy drogach wojewódzkich.
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W małych miastach, przy odpłatnych usługach komunikacji miejskiej, największe straty
w czasie przejazdu autobusów powodują postoje na przystankach, spowodowane biletowaniem wsiadających pasażerów (wsiadanie odbywa się wyłącznie przednimi drzwiami, a kierowca dokonuje kontroli biletów i dokumentów uprawniających do ulg lub zwolnień z opłat
oraz sprzedaje bilety osobom ich nieposiadającym). Wynika to z faktu, że przy ograniczonej
skali działania komunikacji miejskiej, nieopłacalna staje się dystrybucja zewnętrzna biletów
(przedsprzedaż), a główny ciężar sprzedaży biletów jednorazowych spada na kierowców.
Alternatywą dla obciążania kierowców sprzedażą biletów jest wyposażenie wszystkich
pojazdów w automaty biletowe, ale koszt ich zakupu i późniejszej eksploatacji, w przypadku
małych miast, do których należy Złotów, pochłania znaczną część przychodów – zdecydowanie
korzystniej jest więc zastosować taryfę zerową.
Obsługę komunikacyjną Złotowa zaprojektowano w dwóch wersjach trasy linii 1 oraz
w dwóch wersjach intensywności obsługi każdej z tych tras. Wersja ekspansywna, ze szczytową częstotliwością kursów co 15 minut, wymaga 4 pojazdów w ruchu, natomiast wersja
umiarkowana, ze szczytową częstotliwością kursów co 20 minut, angażuje w ruchu 3 autobusy.
Przyjęto, że autobusy elektryczne będą ładowane w systemie „plug-in” podczas postojów
nocnych i doładowywane pantografowo (w technologii tzw. pantografu odwróconego – zamontowanego w ładowarce) w jednym z krańców linii podczas postojów wyrównawczych.
W obydwu wersjach intensywności obsługi założono konieczność posiadania przez operatora pojazdu rezerwowego o identycznych parametrach (pojemność pasażerska, niska podłoga, wymiary zewnętrzne), jak autobusy podstawowe, ale z napędem spalinowym. Koszt zakupu używanego autobusu marki Solaris 8,9LE – w wieku około 8-9 lat – na rynku zachodnim
i koszt jego odświeżenia oraz adaptacji do eksploatacji w kraju (wymiana wyświetlaczy elektronicznych, wymiana tapicerki siedzeń i wykładzin, malowanie zewnętrzne, itp.), to kwota
około 250 tys. zł netto (308 tys. zł brutto). Co do zasady, pojazd rezerwowy miałby być eksploatowany wyłącznie w sytuacjach incydentalnych.
Każdy z pojazdów elektrycznych byłby wyposażony w klimatyzację całopojazdową (elektryczną) oraz ogrzewanie wodne z elektrycznym nagrzewaczem wody, grzejnikami konwektorowymi i dmuchawami.
Wszystkie autobusy byłyby wyposażone w odkładaną rampę umożliwiającą wjazd wózków elektrycznych oraz w tzw. przyklęk – obniżenie prawej strony autobusu podczas postoju
na przystanku.
W obydwu wariantach projektowanej trasy linii, głównym przystankiem krańcowym
byłby przystanek „Domańskiego – Łowiecka”, zlokalizowany w zatoce przystankowej dla kierunku ruchu do ronda 31 Stycznia. Zatoka ta umożliwia jednoczesny postój dwóch autobusów
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i jest obecnie – jako przystanek – bardzo słabo wykorzystywana przez przewoźników regionalnych (na przystanku wyeksponowane są dwa rozkłady jazdy przewoźnika AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń – z odmiennymi godzinami odjazdów, różnymi od publikowanych w wyszukiwarkach internetowych – zakładające 4 pary kursów do i z Debrzna), zatem jej wykorzystanie jako
przystanku krańcowego dla autobusów miejskich nie będzie stanowić utrudnienia dla ruchu
pozostałych autobusów.
Na przystanku tym przewiduje się instalację ładowarki pantografowej – z masztem pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem posesji – i urządzeniami ładowania zlokalizowanymi po drugiej stronie jezdni, na parkingu Urzędu Miejskiego.
Wybrana lokalizacja jest optymalna z punktu wykorzystania planowanego do zakupu taboru elektrycznego. Od strony technicznej, rozdzielenie stacji ładowania i masztu z pantografem, nie stanowi żadnego zagrożenia. Cykl ładowania odbywa się automatycznie, również wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się na maszcie z pantografem. Kierowca autobusu nie powinien w żadnym przypadku ingerować w stację ładowania. Budowa stacji ładowania w pasie
drogowym drogi wojewódzkiej jest możliwa w wyniku nowelizacji ustawy o drogach publicznych dokonanej w ustawie o elektromobilności. Katalog przypadków, w których wojewoda
może odmówić zgody, jest bardzo ograniczony i został wymieniony w ustawie. Wojewodowie
mają obecnie za zadanie wspieranie rządowej polityki elektromobilności. Rozmiary urządzenia
– dla stacji ładowania o mocy 400 kW – wyniosą ok. 2 300 x 1 550 x 3 100 cm (wysokość x
długość x szerokość). Stacja powinna być umieszczona na odpowiednim fundamencie. Maszt
z pantografem jest konstrukcją projektowaną zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zamawiającego.
Alternatywą dla instalacji ładowarki pantografowej we wskazanej lokalizacji – niewymagającej prac drogowych, z uwagi na urządzenie w niej przystanku w zatoce, bardzo słabo
wykorzystywanego – jest jej instalacja w innym miejscu w relatywnie bliskim sąsiedztwie. Najatrakcyjniejszą alternatywną lokalizacją przystanku krańcowego jest pl. Wolności – jednokierunkowa jezdnia serwisowa równoległa do al. Mickiewicza, przed ul. Bohaterów Westerplatte.
Obecnie w tej lokalizacji znajduje się postój taksówek. Opisana lokalizacja uatrakcyjnia jeszcze
trasę projektowanej linii komunikacji miejskiej, gdyż mocno przybliża główny przystanek krańcowy do ścisłego centrum miasta, aczkolwiek skutkuje wydłużeniem trasy 300 m w każdym
kierunku (o 600 m w kursach wydłużanych do cmentarza – o czym szerzej dalej) i dość mocno
komplikuje czytelność trasy linii w wariancie II.
Lokalizacja przystanku krańcowego umożliwiającego zmianę kierunku ruchu jest niezbędna. Wyposażenie tego przystanku w ładowarkę pantografową może jednak okazać się
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zbędne z uwagi na postęp technologiczny. W marcu 2019 r. odbyła się polska premiera standardowej długości autobusu elektrycznego eCitaro marki Mercedes-Benz, którego konstruktorzy skoncentrowali się na kwestii optymalizacji zużycia energii na ogrzewanie i klimatyzację
wnętrza – w celu wydłużenia zasięgu autobusu. Wiodący polski producent – firma Solaris Bus
& Coach SA – zapowiada z kolei możliwość instalacji już w niedalekiej przyszłości ogrzewania
gazowego (LPG) autobusów elektrycznych, podrażającego koszt ich zakupu do około 100 tys.
zł netto, ale znacząco zwiększającego zasięg. Może więc się okazać, że kosztem umiarkowanej
intensywności obsługi – rozrzedzenia częstotliwości kursów w środku dnia – możliwa będzie
rezygnacja z ładowarki pantografowej, na rzecz doładowania autobusów w przerwie pomiędzy
szczytowymi godzinami ich zaangażowania. Dostępne aktualnie w segmencie pojazdów 9-metrowych autobusy Solaris Urbino 8,9LE electric wyposażane są w baterie 124 lub 160 kWh.
Przy ogrzewaniu gazowym większa pojemność baterii umożliwi bezpieczną (bez ryzyka niewykonania części kursów) obsługę linii zadań przewozowych liczących do 145 km.
Wybrane kursy linii 1 rozpoczynać się będą przy cmentarzu, a ich trasa prowadzić będzie
do opisywanego przystanku ulicami Chojnicką i ks. Domańskiego. Następnie przewidziano nawrót autobusu na rondzie 31 Stycznia i dalszy przejazd ulicami: ks. Domańskiego, Królowej
Jadwigi, Krzywoustego, al. Piasta, rondo Zielińskiego, al. Piasta (z wybranymi kursami skierowanymi zajazdem ulicą Kujańską na przystanek Kujańska SILMET i w ten sam sposób z powrotem) i Kolejową – do przystanku na Dworcu Autobusowym.
Dalszy odcinek trasy został zróżnicowany w zależności od wariantu. W wariancie I założono przejazd ulicami: Bohaterów Westerplatte, rondo Jana Pawła II, Norwida, Zientara-Malewskiej, Nieznanego Żołnierza, Szpitalną, rondo Sybiraków, Szpitalną i Staszica – do ronda
Harcerzy Złotowszczyzny.
W wariancie II przyjęto zaś przejazd ulicami: Bohaterów Westerplatte, Nieznanego Żołnierza, Szpitalną, rondo Sybiraków, Norwida, rondo Jana Pawła II, Bohaterów Westerplatte
i al. Mickiewicza – do ronda Harcerzy Złotowszczyzny.
Kolejny odcinek, wspólny dla obydwu wariantów tras, przewidziano ulicami: Obrońców
Warszawy, pl. Kościuszki, Nową, Grudzińskich, rondo Zamkowe i Jastrowską. Następnie,
w wersji ekspansywnej w wybranych kursach, a w wersji umiarkowanej – we wszystkich, założono przejazd ulicami: Jastrowską, Jeziorną i ponownie Jastrowską – do ul. Wielatowskiej.
W wybranych kursach w wersji ekspansywnej autobus skręcałby bezpośrednio z ul. Jastrowskiej w prawo w ul. Wielatowską.
Kolejny, wspólny dla obydwu wariantów, odcinek trasy wyznaczono ulicami: Wielatowską, rondo Żołnierzy Armii Krajowej, Wielatowską, 8 Marca, Dorsza, Zamkową, Grudzińskich,
Nową, pl. Kościuszki i Obrońców Warszawy – do ronda Harcerzy Złotowszczyzny.
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Analogicznie jak w przeciwnym kierunku, w wariancie I dalszy odcinek trasy do dworca
autobusowego prowadziłby ulicami: Staszica, Szpitalną, rondo Sybiraków, Szpitalną, ZientaraMalewskiej, Norwida, rondo Jana Pawła II i Bohaterów Westerplatte, natomiast w wariancie II
– ulicami: al. Mickiewicza, Boh. Westerplatte, rondo Jana Pawła II, Norwida, rondo Sybiraków,
Szpitalną, Nieznanego Żołnierza i Bohaterów Westerplatte.
Końcowy odcinek trasy zaplanowano identycznie dla obydwu wariantów i wytyczono go
ulicami: Kolejową, al. Piasta (z wybranymi kursami skierowanymi zajazdem ulicą Kujańską
na przystanek Kujańska SILMET i w ten sam sposób z powrotem), rondo Zielińskiego, al. Piasta, Krzywoustego, Królowej Jadwigi i Ks. Domańskiego – do przystanku końcowego „Domańskiego – Łowiecka”. W wybranych kursach, w których trasa linii zostałaby wydłużona do cmentarza, obowiązywałby nowy przystanek – naprzeciwko zatoki, na wysokości parkingu Urzędu
Miejskiego – obsługiwany po nawrocie na rondzie 31 Stycznia. Do cmentarza założono dojazd
ulicami ks. Domańskiego i Chojnicką.
Mapkę projektowanej trasy linii złotowskiej komunikacji miejskiej w wariancie I stanowi
Załącznik nr 1A do opracowania, natomiast w wariancie II – Załącznik nr 1B. Obydwa te załączniki zamieszczono na końcu dokumentu.
Trasy projektowanych linii złotowskiej komunikacji miejskiej zawarto w tabeli 10. Kolorem czerwonym i podkreśleniem wyróżniono odcinki zróżnicowane w obydwu wariantach.
Wariant I zakłada mniej meandrującą, prostszą trasę. Wariant II charakteryzuje się lepszą dostępnością przestrzenną i zarazem nieznacznie bardziej skomplikowaną trasą, dłuższą
o 380 m w każdym kierunku (łącznie w kursie o 760 m). Walorem wariantu II jest również
obsługa komunikacją miejską odcinka ul. Obrońców Westerplatte pomiędzy ulicami Norwida
i al. Mickiewicza oraz samej al. Mickiewicza.
Wstępne rozkłady jazdy dla obydwu wariantów stanowią Załącznik nr 2 do opracowania,
umieszczony na jego końcu. Projekty szczegółowych rozkładów jazdy opracowano w czterech
wersjach:
▪

nr 2.1A – dla wariantu I trasy w wersji ekspansywnej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 15 minut;

▪

nr 2.1B – dla wariantu I trasy w wersji umiarkowanej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 20 minut;

▪

nr 2.2A – dla wariantu II trasy w wersji ekspansywnej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 15 minut;

▪

nr 2.2B – dla wariantu II trasy w wersji umiarkowanej, ze szczytową częstotliwością kursów
co 20 minut.
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W celu ułatwienia porównań rozkładów jazdy dla obydwu wariantów tras przyjęto, że –
pomimo nieznacznego zróżnicowania ich długości – pokonywane będą one w takim samym
czasie.
Tab. 10. Proponowane trasy linii złotowskiej komunikacji miejskiej
Linia

Przebieg trasy
Wariant I

1

(wybrane kursy: CMENTARZ – Chojnicka – ks. Domańskiego) DOMAŃSKIEGO ŁOWIECKA – rondo 31 Stycznia – ks. Domańskiego – Królowej Jadwigi – Krzywoustego –
al. Piasta – rondo Zielińskiego – al. Piasta (wybrane kursy: Kujańska – Kujańska SILMET –
Kujańska) – Kolejowa – Bohaterów Westerplatte – rondo Jana Pawła II – Norwida – ZientaraMalewskiej – Nieznanego Żołnierza – Szpitalna – rondo Sybiraków – Szpitalna – Staszica –
rondo Harcerzy Złotowszczyzny – Obrońców Warszawy – pl. Kościuszki – Nowa – Grudzińskich – rondo Zamkowe – Jastrowska (wybrane kursy: Jastrowska – Jeziorna – Jastrowska)
– Wielatowska – rondo Żołnierzy Armii Krajowej – Wielatowska – 8 Marca – Dorsza – Zamkowa – Grudzińskich – Nowa – pl. Kościuszki – Obrońców Warszawy – rondo Harcerzy Złotowszczyzny – Staszica – Szpitalna – rondo Sybiraków – Szpitalna – Marii Zientara-Malewskiej
– Norwida – rondo Jana Pawła II – Bohaterów Westerplatte – Kolejowa (wybrane kursy:
Kujańska – Kujańska SILMET – Kujańska) – al. Piasta – rondo Zielińskiego – al. Piasta –
Krzywoustego – Królowej Jadwigi – ks. Domańskiego – DOMAŃSKIEGO ŁOWIECKA (wybrane kursy: rondo 31 Stycznia – ks. Domańskiego – Chojnicka – CMENTARZ)
Wariant II

1

(wybrane kursy: CMENTARZ – Chojnicka – ks. Domańskiego) DOMAŃSKIEGO ŁOWIECKA – rondo 31 Stycznia – ks. Domańskiego – Królowej Jadwigi – Krzywoustego –
al. Piasta – rondo Zielińskiego – al. Piasta (wybrane kursy: Kujańska – Kujańska SILMET –
Kujańska) – Kolejowa – Bohaterów Westerplatte – Nieznanego Żołnierza – Szpitalna – rondo
Sybiraków – Norwida – rondo Jana Pawła II – Bohaterów Westerplatte – al. Mickiewicza –
rondo Harcerzy Złotowszczyzny – Obrońców Warszawy – pl. Kościuszki – Nowa – Grudzińskich – rondo Zamkowe – Jastrowska (wybrane kursy: Jastrowska – Jeziorna – Jastrowska)
– Wielatowska – rondo Żołnierzy Armii Krajowej – Wielatowska – 8 Marca – Dorsza – Zamkowa – Grudzińskich – Nowa – pl. Kościuszki – Obrońców Warszawy – rondo Harcerzy Złotowszczyzny – al. Mickiewicza – Boh. Westerplatte – rondo Jana Pawła II – Norwida – rondo
Sybiraków – Szpitalna – Nieznanego Żołnierza – Bohaterów Westerplatte – Kolejowa (wybrane kursy: Kujańska – Kujańska SILMET – Kujańska) – al. Piasta – rondo Zielińskiego –
al. Piasta – Krzywoustego – Królowej Jadwigi – ks. Domańskiego – DOMAŃSKIEGO ŁOWIECKA (wybrane kursy: rondo 31 Stycznia – ks. Domańskiego – Chojnicka – CMENTARZ)

Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na niefunkcjonowanie w Złotowie komunikacji miejskiej do tej pory, w mieście
urządzonych jest niewiele przystanków. Usytuowanie istniejących przystanków podporządko-
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wano interesom przewoźników i pasażerów komunikacji regionalnej, dlatego osiągnięcie oczekiwanej przez mieszkańców dostępności przystanków komunikacji miejskiej, wymaga ich uruchomienia także w szeregu nowych lokalizacji.
Przy projektowaniu rozkładów jazdy przyjęto wstępnie określone lokalizacje, które wyspecyfikowano poniżej. Dla trasy linii 1 w wariancie I założono obowiązywanie następujących
przystanków:
▪

Cmentarz (w lokalizacji jak podczas jazd testowych);

▪

Chojnicka Ślusarska (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Domańskiego – Łowiecka (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Krzywoustego (w zatoce, za wyspą z przejściem dla pieszych);

▪

Park Miejski (przy al. Piasta, za wyjazdem ze Starostwa Powiatowego);

▪

Kujańska PKS (w lokalizacji jak podczas jazd testowych);

▪

Kujańska SILMET (na parkingu przed zakładem – w lokalizacji jak podczas jazd testowych);

▪

Kujańska PKS (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Dworzec Autobusowy (aby uniknąć cofania intensywnie kursujących autobusów miejskich
należałoby urządzić nowe stanowisko – przejazdowe);

▪

Bohaterów Westerplatte / Nieznanego Żołnierza (przy ul. Boh. Westerplatte, za skrzyżowaniem z ul. Nieznanego Żołnierza, na wysokości początku budynku nr 21);

▪

Norwida Lidl (w okolicy przystanku zlokalizowanego po przeciwnej stronie ulicy – w zatoce);

▪

Zientara-Zalewskiej (naprzeciwko budynku nr 42);

▪

Szpitalna Szpital (naprzeciwko Szpitalnego Oddziału Ratunkowego);

▪

Szpitalna Bloki (za skrzyżowaniem z ul. Konopnickiej, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Sparta (przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Plac Kościuszki (za skrzyżowaniem z ul. Dworzaczka);

▪

Jastrowska Zamek (za rondem, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Jastrowska Gorzelniana (za skrzyżowaniem z ul. Gorzelnianą, najlepiej na wysokości niezabudowanej posesji);

▪

Jastrowska PKS wyjazd (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Jeziorna / Miła (na wysokości posesji nr 93);

▪

Jeziorna (w lokalizacji jak podczas jazd testowych);

▪

Jastrowska PKS wjazd (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Wielatowska Kościół (przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Rolniczak (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Dorsza / al. Rodła (przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);
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▪

Zamkowa / Potulickich (przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Zamkowa / Słoneczna (przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Zamkowa / Hubego (przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Zamkowa / Zamek (przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Plac Kościuszki (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Sparta (w lokalizacji jak podczas jazd testowych);

▪

Szpitalna Bloki (w rejonie skrzyżowania z ul. Matejki, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Szpitalna Szpital (możliwie najbliżej szpitala, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Zientara-Zalewskiej (najlepiej zaraz za skrętem z ul. Sportowej);

▪

Norwida Lidl (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Bohaterów Westerplatte / Nieznanego Żołnierza (w zatoce parkingowej przed skrzyżowaniem z ul. Nieznanego Żołnierza, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Dworzec Autobusowy (aby uniknąć cofania intensywnie kursujących autobusów miejskich
należałoby urządzić nowe stanowisko – przejazdowe);

▪

Kujańska PKS (w lokalizacji jak podczas jazd testowych);

▪

Kujańska SILMET (na parkingu przed zakładem – w lokalizacji jak podczas jazd testowych);

▪

Kujańska PKS (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Park Miejski (na wysokości budynku nr 33, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Krzywoustego (za przejściem dla pieszych z wyspą, przystanek wymaga urządzenia peronu
zatrzymania);

▪

Domańskiego – Łowiecka (końcowy w istniejącej lokalizacji – w zatoce, dla kursów wydłużonych do cmentarza – naprzeciwko zatoki);

▪

Chojnicka Cmentarz (w istniejącej lokalizacji – w zatoce);

▪

Cmentarz (w lokalizacji jak podczas jazd testowych).
Podane lokalizacje są tylko propozycją, finalne usytuowanie przystanków zależeć będzie

od zgód zarządców dróg i różnych innych uwarunkowań, które mogą się pojawić na etapie
projektowania rozwiązań szczegółowych. Niewielka długość przewidzianego do eksploatacji
taboru umożliwia zaprojektowanie krótkich krawędzi zatrzymania – nawet z peronem o długości około 6 m. Za minimalne wyposażenie przystanku można natomiast uznać znak D-15 wraz
z umieszczonym na jego słupku rozkładem jazdy. Urządzenie przystanku nie wymaga zatem
znaczących inwestycji.
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W Złotowie przy drogach wojewódzkich praktykowane jest niekiedy lokalizowanie przystanku tylko po jednej stronie jezdni i planowanie odjazdów z niego dla obydwu kierunków
ruchu. Taka sytuacja występuje np. na przystankach Domańskiego – Łowiecka i Kujańska PKS.
Proponowane nowe lokalizacje przystanków są więc w takich przypadkach jedynie usankcjonowaniem nieformalnej obecnie praktyki.
W wariancie I odstąpiono od wytyczenia trasy linii fragmentem ul. Norwida pomiędzy
ulicami Szpitalną i Staszica oraz nadjeziornym odcinkiem ul. Staszica – z urządzonymi przystankami – na rzecz dogodniejszego względem skupisk zabudowy wielorodzinnej wytrasowania
linii ul. Szpitalną. Ewentualna zmiana trasy przejazdu na ulice Norwida i Staszica jest jednak
jak najbardziej możliwa.
Dla trasy linii 1 w wariancie II na odcinkach wspólnych dla obu wariantów tras, przyjęto
identyczne lokalizacje przystanków jak w wariancie I. Odmienny przebieg trasy dotyczy odcinków pomiędzy przystankami: Dworzec Autobusowy i Plac Kościuszki.
W kierunku ul. Jeziornej w wariancie II na odmiennym od wariantu I fragmencie trasy
przyjęto następujące lokalizacje przystanków:
▪

Nieznanego Żołnierza (bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Westerplatte);

▪

Szpitalna Szpital (naprzeciwko Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przystanek wspólny
z wariantem I);

▪

Norwida Lidl (w istniejącej lokalizacji, w zatoce);

▪

Bohaterów Westerplatte – I LO (na wysokości budynku szkoły, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Bohaterów Westerplatte – ZSE (przed skrzyżowaniem z ul. Grochowskiego);

▪

Mickiewicza Sparta (przed rondem, w rejonie skrzyżowania z ul. Spichrzową);
W kierunku przeciwnym, na odcinku pomiędzy pl. Kościuszki i Dworcem Autobusowym,

w wariancie II zaplanowano wstępnie przystanki:
▪

Mickiewicza Sparta (w rejonie skrzyżowania z ul. Reymonta, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Bohaterów Westerplatte – ZSE (na wysokości budynku szkoły, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania);

▪

Bohaterów Westerplatte – I LO (w zatoce, przed rondem Jana Pawła II);

▪

Norwida Lidl (w okolicy przystanku zlokalizowanego po przeciwnej stronie ulicy – w zatoce);

▪

Szpitalna Szpital (możliwie najbliżej szpitala, przystanek wymaga urządzenia peronu zatrzymania; przystanek wspólny z wariantem I);

▪

Nieznanego Żołnierza (bezpośrednio przed skrzyżowaniem lub w zatoce już przy ul. Bohaterów Westerplatte, za skrzyżowaniem).
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Jak już wcześniej wskazano, wariant II proponowanej trasy zdecydowanie zwiększa dostępność komunikacji miejskiej dla mieszkańców Złotowa i tym samym wpływa na wzrost jej
atrakcyjności. Nieznacznie zwiększa jednak pracę eksploatacyjną i wymaga zlokalizowania
większej liczby nowych przystanków – niekiedy kosztem istniejących miejsc parkingowych.
W wersji ekspansywnej przyjęto obsługę linii w dniu powszednim maksymalnie 4 autobusami, zapewniającymi w godzinach 7-16 na wspólnym odcinku trasy bardzo wysoką częstotliwość 15-minutową. Każdy kurs zaplanowano ulicami: 8 Marca, Dorsza i Zamkową, natomiast
co drugi (ze zwiększeniem tylko w godzinach 7-8) – z zajazdem na osiedle przy ul. Jeziornej.
Zajazd ten zajmuje dodatkowe 6 minut czasu jazdy, dlatego przyjęto koordynacje odjazdów
w układzie 12/18 i 18/12 minut (a nie równo co 15 minut). W godzinach 5-7 i 16-19 zaplanowano kursy co 30 minut, a 19-23 – co 60 minut.
Kursy z zajazdem na ul. Kujańską zaplanowano w dniu powszednim w godzinach szczytów przewozowych co około godzinę (z przyjazdami od strony ul. 8 Marca na końcówki 12
minut przed pełną godziną i odjazdami w tym kierunku 10 minut po pełnej godzinie), poza
szczytami – co 90 minut, a późnym wieczorem – co 2 godziny.
Kursy wydłużone do cmentarza (i sąsiadującego z nim osiedla) przewidziano zaś mniej
więcej co 45 minut do godziny 16, następnie do godziny 20 co około 90 minut i później już co
2 godziny.
W wariancie umiarkowanym zaplanowano natomiast obsługę linii 1 w dniu powszednim
maksymalnie 3 autobusami, kursującymi w godzinach 7-16 z częstotliwością co 20 minut.
W tym wariancie nie różnicowano już intensywności obsługi ulic 8 Marca i Jeziornej (wszystkie
kursy w tym rejonie miasta zaplanowano w ten sam sposób). W godzinach międzyszczytowych
kursy do cmentarza zaplanowano co 40 minut, a z zajazdem na ul. Kujańską – co 80 minut.
W godzinach szczytów przewozowych zachowano te same końcówki przyjazdów autobusów
rano na ul. Kujańską i wyjazdów po południu, co w wariancie ekspansywnym.
W pozostałych godzinach, tj. do 7 i po 16, obydwa rozkłady jazdy nie różnią się.
W obu wersjach następstwa kursów wykonywanych do i z przystanku krańcowego Domańskiego – Łowiecka oraz wydłużonych do cmentarza i realizowanych z zajazdem na ul. Kujańską zaplanowano w taki sposób, aby każdy z autobusów mógł być sukcesywnie doładowywany pantografowo na trasie.
Po wyborze wariantu trasy i wersji intensywności obsługi, opracowany zostanie specyficzny rozkład jazdy obowiązujący w dni powszednie w okresie zmniejszonego popytu podczas
wakacji – najprawdopodobniej z obsługą linii tylko 2 autobusami.
W sobotę założono wstępnie kursy co 60 minut (co drugi – co 120 minut – wydłużony
do cmentarza i co drugi skierowany zajazdem na ul. Kujańską) w godzinach 5-23, a w niedzielę
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– w godzinach 9-17. W przypadku konieczności zintensyfikowania obsługi cmentarza – wprowadzenia do niego kursów co godzinę w określonych porach – konieczne będzie zmniejszenie
liczby zajazdów na ul. Kujańską.
W obydwa dni weekendowe założono eksploatację tylko 1 autobusu.
Proponowane przedziały czasowe częstotliwości obowiązującej na linii 1 złotowskiej komunikacji miejskiej – wraz z jej wartościami dla poszczególnych rodzajów dni – dla wersji
ekspansywnej rozkładu jazdy przedstawiono w tabeli 11, natomiast dla wersji umiarkowanej –
w tabeli 12.
Tab. 11. Proponowane przedziały częstotliwości obowiązującej na linii 1
złotowskiej komunikacji miejskiej w wersji ekspansywnej rozkładu jazdy
Częstotliwość kursów i zakres obsługi
w zależności od rodzaju dnia tygodnia [min]
dzień powszedni

Przedział
godzinowy

trasa
podst.

5:00 – 7:00

30

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 14:00

12/18

14:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 23:00
21:30 – 22:30

wydłużone kursy
wariantowe
ul. Kujańska

60*

Cmentarz

sobota

trasa
podst.

niedziela

wydłużone kursy
wariantowe
ul. Kujańska

Cmentarz

45
25-45

trasa
podst.

wydłużone kursy
wariantowe
ul. Kujańska

Cmentarz

-

-

-

60

120

120

-

-

-

90*
60*

30

90*

60

120*

45

60

120

120

90
120

* – częstotliwość dla jednego kierunku ruchu, w rzeczywistości zajazdy na ul. Kujańską realizowane są
dwukrotnie częściej.
Źródło: opracowanie własne.

Długość kursu w relacji z przystanku Domańskiego – Łowiecka do ul. 8 Marca i z powrotem do ul. Domańskiego – Łowiecka, wynosi w wariancie I trasy 12,50 km, natomiast w wariancie II – 13,26 km. Długość kursu realizowanego w tej samej relacji, ale z zajazdem na osiedle przy ul. Jeziornej, to w wariancie I trasy 14,41 km, natomiast w wariancie II – 15,17 km.
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Rozpoczęcie kursu z cmentarza w obydwu wariantach wydłuża trasę przejazdu o 1,74 km, zaś
dojazd do cmentarza z dwukrotnym zawróceniem (na rondzie 31 Stycznia i pod cmentarzem)
– o 1,95 km. Zajazd na przystanek Kujańska SILMET powoduje natomiast każdorazowo przyrost długości kursu o 1,83 km.
Tab. 12. Proponowane przedziały częstotliwości obowiązującej na linii 1
złotowskiej komunikacji miejskiej w wersji umiarkowanej rozkładu jazdy
Częstotliwość kursów i zakres obsługi
w zależności od rodzaju dnia tygodnia [min]
dzień powszedni

Przedział
godzinowy

trasa
podst.

5:00 – 7:00

30

7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 14:00

20

14:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 23:00
21:30 – 22:30

wydłużone kursy
wariantowe
ul. Kujańska

60*

80*

Cmentarz

90*

60

120*

trasa
podst.

niedziela

wydłużone kursy
wariantowe
ul. Kujańska

Cmentarz

45
25-45

40

60*
30

sobota

60

120

120

trasa
podst.

wydłużone kursy
wariantowe
ul. Kujańska

Cmentarz

-

-

-

60

120

120

-

-

-

45
90
120

* – częstotliwość dla jednego kierunku ruchu, w rzeczywistości zajazdy na ul. Kujańską realizowane są
dwukrotnie częściej.
Źródło: opracowanie własne.

W wersji ekspansywnej rozkładu jazdy zakłada się eksploatację 4 autobusów w ruchu
w dniu powszednim oraz po 1 w sobotę i niedzielę. Suma wozogodzin wymaga zaangażowania
7 kierowców w dniu powszednim oraz 2 w sobotę i 1 w niedzielę.
Wersja umiarkowana angażuje natomiast maksymalnie 3 autobusy w ruchu w dniu powszednim i tak jak wersji ekspansywnej – po 1 w sobotę i niedzielę. Z liczby wozogodzin wynika
natomiast konieczność pracy 5 kierowców w dniu powszednim oraz także 2 w sobotę i 1 w niedzielę.
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Szczegóły zaplanowanej liczby wozokilometrów w poszczególnych wariantach tras i wersjach rozkładów jazdy zaprezentowano w tabeli 13.
Tab. 13. Liczba wozokilometrów w poszczególnych wariantach tras i wersjach
rozkładów jazdy złotowskiej komunikacji miejskiej
Parametr / rodzaj dnia
Liczba dni danego rodzaju w 2019 r.

Powszedni
251

Niedziela
lub święto

Sobota
52

62

Razem
rocznie
365

Rozkład jazdy z Załącznika nr 2.1A – wariant I trasy w wersji ekspansywnej
(maksymalnie 4 autobusy w ruchu ze szczytową częstotliwością kursów co 15 minut)
Dzienna liczba wozokilometrów
Liczba wozokilometrów w skali roku

824,6

326,2

145,0

-

206 974,6

16 962,4

8 990,0

232 927,0

Rozkład jazdy z Załącznika nr 2.1B – wariant I trasy w wersji umiarkowanej
(maksymalnie 3 autobusy w ruchu ze szczytową częstotliwością kursów co 20 minut)
Dzienna liczba wozokilometrów
Liczba wozokilometrów w skali roku

731,1

326,2

145,0

-

183 506,10

16 962,40

8 990,00

209 458,50

Rozkład jazdy z Załącznika nr 2.2A – wariant II trasy w wersji ekspansywnej
(maksymalnie 4 autobusy w ruchu ze szczytową częstotliwością kursów co 15 minut)
Dzienna liczba wozokilometrów
Liczba wozokilometrów w skali roku

863,4

339,9

151,1

-

216 703,36

17 673,76

9 366,96

243 744,08

Rozkład jazdy z Załącznika nr 2.2B – wariant II trasy w wersji umiarkowanej
(maksymalnie 3 autobusy w ruchu ze szczytową częstotliwością kursów co 20 minut)
Dzienna liczba wozokilometrów
Liczba wozokilometrów w skali roku

763,0

339,9

151,1

-

191 518,02

17 673,76

9 366,96

218 558,74

Źródło: opracowanie własne.

Pewne zmiany w liczbie wozogodzin, wpływające na finalną liczbę zatrudnionych kierowców (także optymalizująco), mogą jeszcze nastąpić po wprowadzeniu zmian w zaproponowanej wstępnej wersji rozkładu jazdy. W opracowanym projekcie założono funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Złotowie w bardzo szerokim zakresie godzinowym w dniu powszednim
i w sobotę, tj. w godzinach 5-23. Tymczasem w niektórych małych miastach komunikacja miejska operuje w znacznie węższym przedziale godzin, np. 5-20 w dni powszednie i tylko 7-16
w soboty (Szczytno, Mrągowo). Z kolei w niedzielę, w którą zaplanowano w Złotowie funkcjonowanie komunikacji miejskiej w godzinach 9-17, w niektórych innych miastach kursy w ogóle
nie są realizowane. Możliwe jest także przyjęcie zasady niefunkcjonowania komunikacji miejskiej tylko w wybrane dni roku, np. w Nowy Rok, Boże Narodzenie i w Wielkanoc.
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Przy przyjętym na obecnym etapie konstrukcji oferty przewozowej, uproszczonym założeniu niezmniejszania wielkości podaży w dni powszednie w wakacje, opracowane rozkłady
jazdy generują – w zależności od wariantu trasy i wersji intensywności obsługi – roczną wielkość pracy eksploatacyjnej w złotowskiej komunikacji miejskiej od 209,5 do 244,0 tys. wozokilometrów.
W tabeli 14 zaprezentowano dzienną liczbę kursów – w zależności od wersji intensywności obsługi. Ze względu na okrężny charakter trasy w zachodniej części miasta – pętlę uliczną
– każdy kurs w relacji „tam” i „z powrotem” policzono jako jeden. Liczba kursów w obydwu
wariantach trasy – w odpowiadających im wersjach obsługi – jest taka sama.
W wersji ekspansywnej przewidziano wykonanie 12 801 kursów we wszystkie dni powszednie, 936 kursów w soboty i 496 kursów w niedziele i święta, co skutkuje roczną liczbą
14 233 kursów. W wersji umiarkowanej przyjęto natomiast 10 542 kursy w dni powszednie
i taką samą liczbę kursów w dni weekendowe, co powoduje wykonanie 11 974 kursów w skali
roku.
Tab. 14. Liczba kursów w poszczególnych wersjach rozkładów jazdy złotowskiej
komunikacji miejskiej
Parametr / rodzaj dnia
Liczba dni danego rodzaju w 2019 r.

Powszedni
251

Niedziela
lub święto

Sobota
52

Razem
rocznie

62

365

Rozkłady jazdy z Załączników nr 2.1A i 2.2A – w wersji ekspansywnej
(maksymalnie 4 autobusy w ruchu ze szczytową częstotliwością kursów co 15 minut)
Dzienna liczba kursów
Liczba kursów w skali roku

51

18

8

-

12 801

936

496

14 233

Rozkłady jazdy z Załączników nr 2.1B i 2.2B – w wersji umiarkowanej
(maksymalnie 3 autobusy w ruchu ze szczytową częstotliwością kursów co 20 minut)
Dzienna liczba kursów
Liczba kursów w skali roku

42

18

8

-

10 542

936

496

11 974

Źródło: opracowanie własne.

Zaprezentowane wariantowe projekty rozkładów jazdy są rozwiązaniem autorskim, które
przed wdrożeniem zostaną poddane konsultacjom społecznym. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń firmy PTC związanych z rekonstrukcją oferty przewozowej komunikacji
miejskiej w różnych miastach można zakładać, że upublicznienie projektu uruchomienia przewozów wywoła szereg postulatów pod adresem rozbudowy oferty przewozowej. Pod wpływem
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tych postulatów może się okazać uzasadnione np. zwiększenie liczby kursów wykonywanych
w wydłużonych wariantach tras lub też zaplanowanie zupełnie nowego ich przebiegu.
Po wyborze określonego wariantu obsługi i wersji trasy, ostatecznej korekcie powinien
ulec projektowany rozkład jazdy. Wówczas nakreślone mogą zostać także odmienne trasy
w wybranych kursach – np. służące dowozom do największych zakładów pracy (np. zlokalizowanych przy ul. Za Dworcem).
Pewną formę weryfikacji przedstawionych rozwiązań stanowić będą także pierwsze trzy
miesiące funkcjonowania złotowskiej komunikacji miejskiej.

113

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

6. Proponowana taryfa opłat
6.1. Zasady polityki taryfowej
Taryfa opłat za usługi komunikacji miejskiej to wykaz cen za usługi zbiorowego transportu miejskiego wraz z przepisami ich stosowania, podany do publicznej wiadomości.32 W języku potocznym taryfa to „urzędowo ustalone i ogłoszone zestawienie stawek opłat lub cen za
usługi”33. Taryfa dotyczy więc opłat za określone usługi, jest ustalona decyzją odpowiedniego
organu, podaje się ją do publicznej wiadomości, a jej stosowanie jest obligatoryjne.
Decyzja o ustanowieniu taryfy zawiera zawsze zakres jej obowiązywania i termin, od którego należy ją stosować. W decyzji bywa zawierany czasem także termin jej obowiązywania
i możliwości ewentualnych odstępstw od stosowania ustanowionej taryfy opłat.
W aktualnym stanie prawnym, taryfy w komunikacji miejskiej obowiązują powszechnie
i ustalane są przez organ stanowiący organizatora transportu publicznego – jako taryfy maksymalne34. W Złotowie taryfy ustalane byłyby uchwałą Rady Miejskiej – na wniosek organizatora, czyli Burmistrza Miasta Złotowa. W tym rozumieniu, taryfa opłat dotyczy miejskiego, lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – komunikacji miejskiej.
Nie dotyczy ona natomiast przewozów komercyjnych, nawet gdyby były one wykonywane na
tych samych trasach.
Taryfa obowiązująca w złotowskiej komunikacji miejskiej miałaby następujące cechy:
▪

dotyczyłaby opłat za usługi przewozowe wykonywane publicznym transportem zbiorowym
w ramach komunikacji miejskiej;

▪

ustalona byłaby decyzją administracyjną odpowiedniego organu – ceny maksymalne decyzją Rady Miejskiej w Złotowie, zaś ceny obowiązujące – zarządzeniem Burmistrza;

▪

podawana byłaby do publicznej wiadomości poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie;

▪

obowiązywałaby wszystkie osoby korzystające z publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej;

▪

zakres ulg wynikałby z powszechnie obowiązujących przepisów oraz byłby rozszerzony
o dodatkowe uprawnienia do ulg lub zwolnień z opłat, przyznane przez organ decyzyjny
w sprawie taryfy – Radę Miejską w Złotowie;

▪

ustalałaby opłaty dodatkowe za niezastosowanie się do jej postanowień.

Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Pod red. O. Wyszomirskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 142.
33
Wg Słownika Języka Polskiego PWN.
34
Art. 50a i 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
32
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Fakt ustalenia taryfy w formie decyzji administracyjnej oznacza jej „usztywnienie”
na określony czas – do zmiany decyzji i publikacji jej nowego brzmienia – z jednoczesnym
odstępstwem od zasady rynkowego kształtowania cen. Decyzyjność taryfy stwarza rozdźwięk
pomiędzy faktycznymi kosztami realizacji usługi, a otrzymywaną zapłatą za usługi, zgodnie
z obowiązującą taryfą.
Komunikacja miejska ma charakter usługi użyteczności publicznej, o znaczącej wadze
społecznej i realizuje wiele ważnych funkcji:
a) zapewnia dowóz dzieci do szkół;
b) zapewnia dojazd do miejsc pracy, korzystania z usług, rekreacji i wypoczynku, zastępując
transport indywidualny;
c) zapewnia możliwości transportu osobom niepełnosprawnym;
d) zapewnia przewóz osób w sposób efektywniejszy niż transport indywidualny (mniejsze natężenie ruchu, zanieczyszczenie środowiska, emisja gazów cieplarnianych, zapotrzebowanie na teren);
e) umożliwia bezpłatne lub tanie przemieszczanie się osobom o niskich dochodach;
f) w obszarach podmiejskich zwiększa dostępność komunikacyjną do miasta dla połączeń,
których przewoźnicy komercyjni nie uruchomiliby z powodu ponoszonych strat;
g) umożliwia przejazdy bezpłatne osobom uprawnionym.
Powyższe zadania – wykonywane przez komunikację miejską o charakterze użyteczności
publicznej – powodują, że decyzja o zmianie taryfy, dostosowująca ją do warunków rynkowych, jest zwykle trudną i wzbudzającą emocje społeczne.
W przewozach komercyjnych funkcjonuje do końca 2019 r. mechanizm mający zapewniać wykonywanie zadań społecznie użytecznych w uwarunkowaniach rynkowych – jest nim
refundacja utraconych przychodów w związku z udzielanymi pasażerom ulgami ustawowymi.
Jak wykazano w rozdziale 3, refundacja ulg nie dotyczy jednak komunikacji miejskiej.
Ulgi obowiązujące na podstawie ustaw, komunikacji miejskiej dotyczą w znacznie węższym zakresie niż pozostałej komunikacji komercyjnej, zatem zwykle rady miast przyznają dodatkowe ulgi gminne, przynajmniej dla wyrównania tej różnicy. Nawet przy braku rozszerzenia
katalogu ulg ustawowych o ulgi lub zwolnienia z opłat przyznane przez radę miasta, ulgi ustawowe w komunikacji miejskiej jej organizator musi sfinansować we własnym zakresie35. W rezultacie, występuje założony z góry brak rentowności sieci komunikacji miejskiej – w porów-

35

Art. 56 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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naniu z odpowiadającą jej siecią komunikacji komercyjnej, przy analogicznych pozostałych warunkach funkcjonowania. Zagadnienie to ma istotne znaczenie w przewozach podmiejskich
realizowanych liniami komunikacji miejskiej.
W przypadku przyznania dodatkowych ulg gminnych, zwykle silnie uzasadnionych społecznie lub politycznie, rozbieżność pomiędzy kosztami realizacji przewozów w komunikacji
miejskiej a wpływami z biletów, znacząco się powiększa.
Jak już wspomniano, prawo do ulg w opłacie za przejazd pasażer nabywa po spełnieniu
wymogów ustawowych (np. przejazdy bezpłatne przysługujące posłom i senatorom, inwalidom, a przejazdy ulgowe – studentom) lub po ustaleniu ulgi, samorząd będący organizatorem
danej sieci komunikacji miejskiej (przykładowo: dzieci, uczniowie, emeryci, renciści, osoby
starsze, osoby niepełnosprawne, inwalidzi i ich opiekunowie, różni funkcjonariusze, itp.).
Ulgi ustalone przez samorząd mogą być elementem taryfy lub być ustalone odrębną
uchwałą. Zakres ulg, choć często jest podobny w różnych sieciach komunikacji miejskiej, ustalany jest odrębnie przez każdą radę, a różnice mają niekiedy charakter subtelny, zatem pasażer
musi w każdym mieście zawsze sprawdzić, czy daną ulgę posiada, czy też nie.
Jednym z celów polityki transportowej władz samorządowych jest wpływanie na podział
zadań przewozowych – w sposób umożliwiający realizację polityki zrównoważonego rozwoju
transportu. Jednym z celów polityki społecznej jest natomiast zapewnienie oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej wszystkim mieszkańcom miasta, niezależnie od ich statusu
materialnego.
Polityka taryfowa oraz system stosowanych ulg jest elementem polityki socjalnej stosowanej przez dany samorząd. W rezultacie realizowania polityki społecznej uchwalany jest katalog uprawnień ustawowych i samorządowych do przejazdów ulgowych (zwykle z ulgą od 40
do 50%) oraz do przejazdów bezpłatnych (z ulgą 100%), co istotnie wpływa na zmniejszenie
stopnia pokrycia kosztów wpływami z biletów. W ostatnim czasie coraz większą popularność
zdobywa także taryfa zerowa, w której ulga dla wszystkich pasażerów wynosi 100%.
Jednocześnie, wpływy z biletów stanowią istotny element finansowania komunikacji
miejskiej – szczególnie w dużych miastach – polityka taryfowa wiąże się więc bezpośrednio
z polityką finansowania komunikacji publicznej.
Taryfy opłat w komunikacji publicznej są istotnym instrumentem kształtowania funkcjonowania i rozwoju transportu w mieście. W ujęciu marketingowym, taryfy (zawierające ceny
usług), obok samej usługi przewozowej i jej jakości, dystrybucji, promocji i personelu, stanowią
zestaw podstawowych instrumentów kształtowania oferty przewozowej.
Mechanizm tworzenia taryf w gospodarce rynkowej polega na ich kalkulacji w oparciu
o mechanizmy analizy: kosztowej, popytowej lub konkurencji.
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Kosztowy mechanizm kalkulacji cen polega na obliczaniu kosztu jednostkowego usługi
przewozowej i powiększaniu go o narzut zysku lub oczekiwanego zwrotu z zainwestowanego
kapitału. Wadami tej metody są: nieuwzględnianie wpływu popytu na sprzedaż i wpływu konkurencji oraz brak możliwości tworzenia wielowymiarowych strategii cenowych. Formuła popytowa polega na uwzględnieniu wielkości zbadanego popytu i określeniu jego wpływu na cenę
usługi. Cena zorientowana na popyt powstaje w rezultacie iteracyjnych przybliżeń. Stosowanie
metody popytowej wymaga prowadzenia badań popytu i zachowań konsumentów (pasażerów).
Metoda kalkulacji uwzględniająca konkurencję polega na dopasowaniu się – lub dodatkowym uwzględnianiu w kalkulacji – cen usług konkurencyjnych. Metoda ta charakteryzuje się
względną łatwością i szybkością określania ceny oraz relatywnie niewielkim ryzykiem braku
akceptacji przez konsumentów. Uwzględnianie metody konkurencyjnej w długim okresie czasu
zmusza przedsiębiorstwo do analizy kosztów własnych i – w rezultacie – do ich obniżania
w sposób umożliwiający nawiązanie walki konkurencyjnej.
Popyt w transporcie miejskim jest nieelastyczny względem ceny, co oznacza, że wartość
wskaźnika elastyczności cenowej mieści się najczęściej w przedziale od -0,2 do -0,3. Interpretacja podanych wskaźników elastyczności popytu oznacza, że wzrost cen w transporcie miejskim o 10% skutkować będzie zmniejszeniem popytu o 2-3% i odwrotnie.36
Kalkulacja cen usług przewoźnika komercyjnego musi zapewnić mu funkcjonowanie z zyskiem, przy stosowaniu ulg ustawowych. W przypadku konieczności sfinansowania tych ulg
z dochodów z przewozów, występuje spadek rentowności przewozów albo konieczność znaczącego wzrostu cen biletów normalnych.
Dla podmiotu działającego na rynku komercyjnym w warunkach zbyt niskiej rentowności
konieczne staje się podniesienie cen i (lub) redukcja kosztów działalności, a w sytuacji, gdy
nie jest to możliwe – nawet rezygnacja ze świadczenia usług. Stąd w większych miastach Polski
komunikacja miejska o charakterze komercyjnym występuje w wyjątkowych, nielicznych przypadkach (np. w Piotrkowie Trybunalskim). Znacznie częściej konkurencja ta występuje natomiast w obrębie miast i okolicznych gmin – na liniach podmiejskich.
Przewozy komercyjne miejsko-podmiejskie posiadają dodatkową przewagę konkurencyjną, ze względu na prawo przewoźnika komercyjnego (do 31.12.2019 r. – z opcją przedłużenia tego okresu) do dopłat ze środków budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych. Dopłaty te przekazywane są przewoźnikowi poprzez urzędy marszałkowskie.

Por. Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Pod red. O. Wyszomirskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2007, s. 75-81.
36
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W przypadku zmiany kosztów przewozów, podatków i innych zdarzeń, przewoźnik komercyjny może zareagować dość elastycznie zmianą ceny usługi – z uwzględnieniem uwarunkowań konkurencyjnych. W przypadku komunikacji miejskiej, podejmowane przez organ administracji decyzje o taryfie, prawie zawsze wzbudzają niemałe emocje społeczne. Z tej przyczyny, decyzje taryfowe z reguły podejmowane są ze znacznym opóźnieniem w stosunku
do wzrostu kosztów (wskaźnika inflacji), powodując stałe zmniejszanie udziału wpływów z biletów w finansowaniu komunikacji miejskiej.
W całym kraju spada liczba osób podróżujących publicznym transportem zbiorowym,
głównie w efekcie coraz powszechniejszego wykorzystywania samochodów osobowych jako
środka do realizacji codziennych podróży, a w miastach – także w efekcie zmian demograficznych i ciągle zachodzących procesów suburbanizacyjnych.
Powyższe uwarunkowania powodują, że w skali całego kraju wskaźnik przychodowości
w komunikacji miejskiej systematycznie się obniża i obecnie już tylko w niewielu miastach
przekracza 40%. Wobec braku akceptacji społeczno-politycznej wzrostu cen biletów w komunikacji miejskiej, coraz większe kwoty z budżetów samorządowych przeznaczane są na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Jednocześnie, wprowadzona od kilku lat reguła zrównoważenia wpływów i wydatków bieżących budżetów samorządowych, stanowi bardzo istotne ograniczenie wzrostu wydatków na komunikację miejską. W rezultacie, przy ciągle wzrastających
kosztach eksploatacji, występuje powszechne ograniczanie podaży – zmniejszanie zakresu
funkcjonowania komunikacji miejskiej, które z kolei wpływa na zmniejszanie dostępności przewozów o charakterze użyteczności publicznej. W efekcie, samochód osobowy jako środek podróży miejskich używany jest coraz częściej, przez co występuje wzrost poziomu kongestii
i emisji zanieczyszczeń. Powoduje to pogorszenie warunków życia mieszkańców, co ma wpływ
na wzrost tendencji suburbanizacyjnych i związany z nimi spadek liczby mieszkańców miast.
W czasie ostatnich kilkunastu lat nastąpił w polskich miastach gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej. Liczba samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców bardzo często
osiąga już wielkości zbliżone, a niekiedy nawet wyższe, niż w porównywalnych wielkością miastach Europy Zachodniej. Wzrost udziału podróży realizowanych w miastach samochodami
osobowymi, spowodował gwałtowny wzrost kongestii i to pomimo znaczących inwestycji
w rozbudowę dróg. Nadmierne używanie samochodów osobowych powoduje pogorszenie warunków życia mieszkańców – poprzez emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, wzrost natężenia hałasu, powstawanie barier dla podróży pieszych, zajmowanie przestrzeni (w tym przestrzeni wspólnej zajmowanej dotychczas przez zieleń) przez drogi i ciągle powiększające się
parkingi.
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Polityka taryfowa staje się zatem istotna nie tylko jako element finansowania usług publicznych, ale także jako element polityki rozwoju miasta – w celu systematycznego, faktycznego, a nie tylko w fazie prognoz i koncepcji, zrównoważonego rozwoju transportu.
Jedną z determinant kształtowania taryfy opłat w komunikacji miejskiej, jest dążenie
do ograniczenia kongestii drogowej, szczególnie dotkliwej w okresach szczytów przewozowych. Efekt ten ma być osiągnięty poprzez zmniejszanie roli transportu indywidualnego (samochodów osobowych), zwłaszcza w obsłudze przewozów uwzględniających centra miast.
Znaczny wpływ na wielkość kongestii mają dojazdy do miejsc pracy i nauki z ośrodków podmiejskich, intensywnie rozwijających się w efekcie procesów suburbanizacji. Politykę ograniczania kongestii i zwiększania roli komunikacji miejskiej polskie miasta realizują w różny sposób, nie tylko poprzez uatrakcyjnienie taryfy, ale także przez tworzenie stref utrudnionego
dostępu dla samochodów osobowych, zmniejszanie liczby miejsc parkingowych w centrach
miast, wyznaczanie stref płatnego parkowania, buspasów, śluz lub korytarzy wyłącznego ruchu
lub z priorytetem dla transportu zbiorowego. Działania te nie pozostają bez wpływu na akceptowalność taryfy, ponieważ zwiększający się koszt przejazdu transportem indywidualnym,
np. poprzez opłaty za parkowanie, powoduje wzrost zainteresowania mieszkańców miast korzystaniem z komunikacji miejskiej.
Istotnym czynnikiem, który uwzględnia się przy kształtowaniu taryfy, jest więc porównywalność kosztów dojazdów transportem indywidualnym i publicznym. Dlatego ważne jest takie
ukształtowanie oferty taryfowej, aby zachęcała ona do korzystania z komunikacji miejskiej nie
tylko osoby już będące jej stałymi klientami – szczególnie gdy ich liczba spada – ale także
nowych pasażerów, będących zdeklarowanymi użytkownikami samochodów osobowych. Rolą
taryfy opłat jest zachęcanie do usług komunikacji miejskiej także tych mieszkańców, którzy
z niej stosunkowo niedawno zrezygnowali.
Ważną determinantą zainteresowania podróżami komunikacją miejską – często w analizach pomijaną – jest komfort podróżowania. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiła w Polsce wyraźna poprawa jakości podróżowania samochodem osobowym. Pojazdy te są coraz powszechniej wyposażane w klimatyzację, dobrze wyciszone i wygodne dla kierowcy oraz pasażerów, nawet podczas oczekiwania w zatorach drogowych. Znaczną korzyścią z tytułu użytkowania samochodów osobowych, jest możliwość dojazdu bezpośrednio do celu podróży, bez
długiego przejścia pieszego, oczekiwania czy niepewności przesiadki.
Osoba na co dzień podróżująca wygodnym samochodem osobowym niechętnie przesiądzie się do komunikacji miejskiej. Nie skłoni jej do tego nawet niska cena przejazdu, jeżeli
pojazdy będą zatłoczone, bez dostatecznej liczby miejsc siedzących i wysokiej jakości usług
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(m.in. klimatyzacji wnętrza). Istotne znaczenie przy decyzji o wyborze sposobu przemieszczania się po mieście mają również różnice w czasie podróży samochodem osobowym i komunikacją miejską. Jak wynika z badań preferencji i zachowań komunikacyjnych, prowadzonych
w różnych miastach, użytkownicy samochodów osobowych skłonni są w określonym stopniu
korzystać z komunikacji miejskiej, kiedy jej pojazdy zapewniają oczekiwany poziom wygody
podróży (niezatłoczenie, niski poziom hałasu), wysoką punktualność i sprawność przemieszczania się po obsługiwanym obszarze miejskim – minimalizującą różnice w czasie podróży
w stosunku do samochodu osobowego, wspartą dobrą informacją o zakresie usług.
W realizacji polityki taryfowej uwzględnia się koszt alternatywny realizacji podróży samochodem osobowym, na który składają się m.in. koszty przejazdu i parkowania. Biorąc pod
uwagę generalnie wyższy poziom wygody podróży samochodem osobowym, koszt przejazdu
środkami komunikacji miejskiej powinien być od niego znacząco niższy, gdyż w przeciwnym
razie będzie zniechęcał do korzystania z komunikacji miejskiej.
Analizując wpływ określonych czynników na popyt w transporcie miejskim, należy
uwzględnić fakt, że cena jest tylko jedną z determinant wielkości popytu i zachowań transportowych mieszkańców miast, do tego najczęściej nie o pierwszorzędnym znaczeniu. Wyniki badań przeprowadzonych hierarchizacji postulatów przewozowych w różnych miastach w Polsce,
pozwalają na stwierdzenie, że do najważniejszych postulatów przewozowych, decydujących
o wyborze określonego rodzaju środka transportu w realizacji podróży miejskich, należą: punktualność, bezpośredniość, częstotliwość i dostępność. Koszt podróży lokowany jest najczęściej
dopiero na 5. lub 6. miejscu w rankingu. Oznacza to, że z punktu widzenia większości mieszkańców, w pierwszej kolejności należy zaoferować usługę spełniającą w zadowalającym stopniu wymienione najważniejsze postulaty przewozowe, a dopiero w następnej kolejności przypisać jej akceptowaną przez nich cenę. Powyższe uwarunkowanie dotyczy także, choć w nieco
mniejszym stopniu, przejazdów oferowanych bezpłatnie. Dobrym przykładem na poparcie tej
tezy, jest umiarkowane wykorzystanie w miastach bezpłatnych dla pasażerów linii hipermarketowych.
6.2. Rodzaje taryf
Biorąc pod uwagę kryterium sposobu uwzględnienia pokonywanej odległości, można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje taryf:
▪

jednolitą;

▪

odcinkową;

▪

strefową.
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Szczególnym rodzajem taryfy jest taryfa zerowa. W literaturze ekonomiki transportu
określa się tym mianem taryfę bezpłatną dla pasażerów. Taryfa zerowa może dotyczyć wszystkich pasażerów albo tylko wybranych szerokich grup pasażerów (np. mieszkańców zameldowanych w danym mieście).
W taryfie jednolitej obowiązuje jedna wysokość opłaty za przejazd w całej danej sieci
komunikacyjnej, bez względu na pokonywaną odległość. Oznacza to, że pasażer pokonujący
całą trasę kursu wnosi taką samą opłatę jak pasażer podróżujący tylko jeden przystanek. Taryfa ta jest bardzo prosta w stosowaniu, lecz oderwana od kosztu przewozu ponoszonego przez
operatora. Taryfa jednolita jest najczęściej stosowana w mniejszych miastach, ale można ją
także spotkać i w dużych aglomeracjach.
Taryfa odcinkowa zakłada podział tras komunikacyjnych na określone odcinki (sekcje),
które mogą być określone przestrzennie (np. długością trasy lub przystankami) albo czasem
przejazdu. Obszar zajmowany przez poszczególne odcinki najczęściej jest zróżnicowany. Na
ogół poziom opłaty taryfowej za każdy odcinek jest także zróżnicowany, najczęściej występuje
degresywna opłata za przejazd, co oznacza że przyrost ceny jest sukcesywnie mniejszy niż
przyrost odległości lub czasu. W taryfie odcinkowej przestrzennej długość sekcji nie powinna
być mniejsza niż 1,5 km, a w taryfie odcinkowej czasowej – niż 10 min.
W taryfie odcinkowej czasowej długość odcinka jest zawsze dla pasażera z góry określona (np. 10, 20, 30, 60 min, itp.). W taryfie czasowej niemal zawsze występuje możliwość
korzystania z przesiadek. Ten typ taryfy spotykany jest w połączeniu z taryfą jednolitą, tzn.
po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer może kontynuować podróż do końca trasy linii – wówczas korzysta z taryfy jednolitej – albo przesiąść się w trakcie podróży – wówczas korzysta
z taryfy czasowej. Ten rodzaj taryfy wymaga zsynchronizowania zegarów we wszystkich urządzeniach nadających ważność biletów, w tym w pojazdach.
Taryfa odcinkowa czasowa jest trudniejsza w użytkowaniu, gdyż przed rozpoczęciem
podróży trzeba określić możliwy czas jej trwania. Pewne ułatwienie w jej stosowaniu stanowi
podawanie w rozkładach jazdy czasów przejazdu do kolejnych przystanków. Taryfa ta jest
przyjazna dla pasażera w przejazdach na stosunkowo krótkich odcinkach i gdy korzysta się
z więcej niż jednego środka transportu publicznego. Opisywana taryfa, dzięki korespondencyjności, zmniejsza oczekiwania odnośnie bezpośredniości połączeń, ułatwia więc konstruowanie
takiej oferty przewozowej, w której kilka linii priorytetowych stanowi trzon oferty uzupełniany
liniami dowożącymi pasażerów z rejonów nawet dość oddalonych.
Taryfa odcinkowa czasowa zupełnie nie zdaje egzaminu w przejazdach dość krótkich, ale
z koniecznością przesiadki, w sytuacji gdy częstotliwość kursowania pojazdów jest niska. Czas
oczekiwania na przesiadkę może bowiem wówczas wyczerpać limit ważności biletu, stanowi to

121

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

dla pasażera istotną niepewność, zniechęcającą do korzystania z transportu zbiorowego. Taryfy odcinkowej czasowej nie stosuje się więc przy niewielkiej liczbie linii.
Przy taryfie odcinkowej czasowej problemem jest zmienny czas przejazdu tego samego
odcinka – w zależności od stopnia kongestii. W zatłoczonych polskich miastach zdarzają się
sytuacje, kiedy przejazd tego samego odcinka przez pojazd komunikacji miejskiej zajmuje
np. 5 minut w porze późnowieczornej i 20 minut w popołudniowym szczycie przewozowym –
w warunkach silnej kongestii (nawet w dniach wolnych od szczególnych zdarzeń drogowych
czy większych remontów dróg). W celu przynajmniej częściowego uniknięcia „karania” pasażerów za występującą kongestię, często w taryfie odcinkowej czasowej wprowadza się dodatkowo prawo do przejazdu całej trasy linii bez względu na czas (jak w taryfie jednolitej). Przy
przesiadaniu się, taka możliwość jest już jednak tracona.
W taryfie odcinkowej przystankowej długość sekcji jest także dla pasażera z góry określona (np. do 3, od 4 do 6, pow. 6 przystanków, itp.). Dość rzadko natomiast taryfa odcinkowa
jest łączona z możliwością dokonywania przesiadek. W komunikacji miejskiej funkcjonalność
taka wymaga zastosowania w pojeździe systemu zapisującego numer przystanku na bilecie
(systemu biletu elektronicznego z zapisem numeru przystanku bezpośrednio po nadaniu ważność biletu). Taryfa odcinkowa przystankowa teoretycznie najbardziej odpowiada kosztowi realizacji przewozu na danym odcinku trasy.
Taryfa odcinkowa przestrzenna, która z góry określa granice sekcji, nie stanowi problemu
w jej stosowaniu przez pasażerów. Może ona natomiast zniechęcać do korzystania z komunikacji miejskiej, gdy odcinki są zmienne i gdy występuje konieczność każdorazowego liczenia
przystanków. W takim przypadku taryfa odcinkowa przystankowa stosowana jest zwykle
w systemach check-in/check-out – w ramach elektronicznej portmonetki.
W przypadku obsługi miasta i gmin ościennych, najczęstszym rodzajem stosowanej taryfy w komunikacji miejskiej jest taryfa strefowa. Polega ona na podziale obszaru objętego
komunikacją miejską na określoną liczbę mniej więcej koncentrycznych stref, które są z góry
zdefiniowane. Taryfa strefowa może posiadać cechy taryfy jednolitej lub odcinkowej w granicach każdej ze stref. Z reguły poza strefą centralną obowiązuje taryfa jednolita. W obrębie
strefy głównej (głównego organizatora), taryfa może być dowolna. Liczba stref w tej taryfie
jest zwykle niewielka i wynosi od 2 do 4. Przy dwóch strefach, jedną zwykle stanowi miasto –
w jego granicach administracyjnych – a drugą – obszary podmiejskie. Przy większej liczbie
stref, w Polsce wyodrębnia się najczęściej miasto – jako strefę główną oraz obszary podmiejskie – stanowiące kilka koncentrycznych stref. System ten występuje przede wszystkim
w mniejszych miastach – gdy komunikacja miejska obsługuje kilka gmin ościennych – oraz
w aglomeracjach.
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W tym systemie taryfowym występują różne formy wnoszenia opłat. Dotychczas, powszechnym w komunikacji miejskiej był sposób pobierania opłat zależny od przekraczania granic stref. W takim rozwiązaniu zakładano, że niemal nie występują przejazdy wewnętrzne w ramach stref innych niż centralna, czyli podróże odbywają się do i z obszaru centralnego.
W miarę postępującej suburbanizacji i rozwoju obszarów podmiejskich, ten sposób poboru
opłat stał się „niesprawiedliwym” dla pasażerów odbywających przejazdy wewnątrz stref innych niż centralna. Proporcja ceny do kosztu przejazdu jest tu zachowana tylko w przejazdach
ze strefy centralnej w kierunku odległych stref i z powrotem. Cena przejazdu wewnątrz strefy
innej niż centralna jest wyjątkowo wysoka i niekonkurencyjna wobec przewoźników komercyjnych. Obecnie, najbardziej popularnym rozwiązaniem jest wprowadzenie dodatkowej opłaty
za przejazd wyłącznie w strefie innej niż centralna, zawsze niższej niż cena przejazdu za przekroczenie stref. Wysokość opłaty za przejazd w granicach strefy innej niż centralna, zazwyczaj
jest porównywalna, a czasem nawet niższa niż cena takiego przejazdu w strefie centralnej.
Taryfa strefowa obejmująca tereny podmiejskie powinna uwzględniać konkurencję z komunikacją komercyjną. Opłaty za przejazd przez granicę strefy miejskiej i podmiejskiej należy
ustalać na poziomie nie wyższym od opłat za analogiczny przejazd pojazdem regionalnej komunikacji komercyjnej (a gdy taka usługa – przejazd bezpośredni do centrum miasta nie jest
oferowana – niż suma opłat za łączny przejazd pojazdem regionalnej komunikacji komercyjnej
do punktu przesiadkowego na peryferiach miasta i pojazdem komunikacji miejskiej do jego
centrum) i zarazem nie wyższym niż koszt przejazdu własnym samochodem osobowym.
Zarówno taryfa odcinkowa przestrzenna, jak i strefowa, w rozbudowanych systemach
stref stają się bardziej przyjazne dla pasażera dzięki zastosowaniu rozwiązań informatycznych37.
Każdy z systemów taryfowych ma zarówno zalety jak i wady. Zaletą taryfy jednolitej jest
prostota, ułatwiająca pasażerom korzystanie z komunikacji miejskiej, a jego organizatorom –
obsługę biletową. Wadą taryfy jednolitej jest obciążanie jednakowymi opłatami wszystkich pasażerów, w oderwaniu od poniesionego kosztu przewozu zależnego od długości przejechanej
trasy. Taryfa odcinkowa w większym stopniu integruje wnoszoną opłatę z kosztem przewozu,
zwykle jednak utrudnia pasażerom korzystanie z usług komunikacji miejskiej. Taryfa strefowa
posiada jednocześnie cechy taryfy jednolitej i odcinkowej, pomimo tego w praktyce nie stanowi

W Poznaniu zróżnicowanie opłat za liczbę przejechanych przystanków osiąga 40 pozycji – funkcjonowanie takiego systemu bez wsparcia zaawansowanym systemem karty elektronicznej byłoby niemożliwe.
37
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rozwiązania idealnego. Przykładowo, pasażerowie przejeżdżający odległość dwóch przystanków na granicy stref muszą ponosić opłatę za przejazd w dwóch strefach, pomimo krótkiego
przejazdu.
W przypadku braku implementacji w danym mieście rozbudowanego systemu informatycznego, wybór taryfy przez organizatora staje się dość ograniczony. Brak systemu eliminuje
możliwość zastosowania skomplikowanej taryfy odcinkowej przystankowej. Pozostają więc
do zastosowania taryfy jednolita lub odcinkowa czasowa w obrębie miasta oraz odcinkowa lub
strefowa w obrębie gmin ościennych.
Wybór systemu taryfowego powinien być rozpatrywany zarówno przez pryzmat jego zalet i wad dla pasażera, jak i w odniesieniu do wpływu na łączne przychody z biletów. Nie bez
znaczenia jest też przyzwyczajenie pasażerów do już stosowanych rozwiązań i częsty opór
wobec wprowadzania znaczących zmian.
W teorii, potencjalnie wyższą przychodowość powinna mieć taryfa odcinkowa czasowa
lub przystankowa, gdyż obniżenie przychodów wynikające ze stosowania relatywnie niższych
opłat za przejazdy na najkrótsze odległości, w założeniach powinno zostać zrekompensowane
wzrostem wielkości popytu na tych odległościach. W polskiej rzeczywistości taka sytuacja nie
występuje i w rezultacie, także pod wpływem innych przyczyn (np. nieuczciwości pasażerów,
uiszczających opłaty za przejazd krótszy niż podróżują w rzeczywistości), wprowadzenie taryfy
odcinkowej czasowej niemal zawsze wiąże się ze znaczącym obniżeniem przychodów.
Ważnym elementem polityki taryfowej powinno być także kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców. W przypadku taryfy nie jest to zależne wyłącznie od cen, ale
i od wygody przy korzystaniu z niej oraz czytelności i przyjazności oferty taryfowej dla pasażera. W polskich miastach z komunikacji miejskiej korzysta obecnie coraz mniej osób. Wśród
pasażerów komunikacji miejskiej tylko 1/3 (maksymalnie połowa) korzysta z niej codziennie,
pozostali zaś korzystają okresowo lub sporadycznie. Pierwsza grupa pasażerów z konieczności
zaakceptuje niemal każde rozwiązanie taryfowe. Druga grupa zareaguje natomiast negatywnie
na wszelkie utrudnienia – w postaci zbyt rozbudowanej i niezrozumiałej taryfy, zbyt wysokiej
ceny przejazdu czy barier w zakupie biletu – wybierając samochód osobowy jako środek przemieszczania się po mieście.
Podobnie ważna jest relacja cen biletów jednorazowych i miesięcznych (30-dniowych)
sieciowych. W przypadku wysokiej ceny biletu sieciowego (np. stanowiącej równowartość więcej niż 35 biletów jednorazowych/jednoprzejazdowych), jego zakupu dokonają tylko osoby
bardzo intensywnie korzystające z komunikacji miejskiej. Dla segmentu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej naprzemiennie z dojazdami samochodem osobowym, taka cena
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będzie już odstraszająca. Dla odmiany w miastach, w których cena biletu sieciowego jest relatywnie niska (np. stanowiąc równowartość około 25 biletów jednorazowych/jednoprzejazdowych), spora część jego nabywców nie liczy przejazdów, które ewentualnie wykona w danym
miesiącu, tylko nabywa bilet okresowy sieciowy przede wszystkim dla wygody podróżowania.
Przy takim systemie taryfowym wzrasta liczba pasażerów korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej, nawet jeśli część z nich równorzędnie traktuje podróże samochodem osobowym. Zadaniem organizatora jest dbałość nie tylko o stałych klientów z pierwszego segmentu,
z konieczności będących w stanie zaakceptować nawet niezbyt przyjazne rozwiązania, ale pozyskiwanie coraz większej liczby pasażerów z drugiego segmentu i przyczynianie się w ten
sposób do spadku poziomu kongestii drogowej i zanieczyszczenia środowiska, co per saldo
przekłada się na poprawę warunków życia w mieście. Taryfa opłat powinna więc być przyjazna
również dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej okresowo lub okazjonalnie.
W miastach małych i średnich (do 100 tys. mieszkańców) podstawowe znaczenie ma
zapewnienie akceptowalnych cen przejazdów na niewielkie odległości. Celowi temu służy najlepiej taryfa jednolita, ewentualnie z funkcjonalnością korespondencyjności, czyli z cechami
taryfy czasowej, dla umożliwienia dokonywania przesiadek bez ponoszenia dodatkowych opłat.
Zawsze warte zastosowania jest wprowadzenie długookresowych biletów czasowych
(np. 24-godzinnych) dla osób sporadycznie lub rzadko korzystających z komunikacji miejskiej,
szczególnie przyjezdnych – w celu załatwiania spraw służbowych lub osobistych albo w celach
turystycznych. Liczba oferowanych pozycji taryfowych nie powinna być jednak zbyt rozbudowana.
Jeżeli dana sieć komunikacyjna obejmuje również przyległe do miasta-organizatora obszary podmiejskie, to właściwe byłoby zastosowanie taryfy strefowej.
Jeżeli celem uruchomienia sieci komunikacji miejskiej w mieście ma być intensyfikacja
korzystania z komunikacji miejskiej taryfa opłat powinna być maksymalnie prosta (nieskomplikowana), a koszt przejazdu środkiem komunikacji miejskiej mniejszy niż przejazdem samochodem osobowym. Szczególnym rodzajem taryfy zachęcającej do korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego jest taryfa zerowa.
Z doświadczeń miast, które wprowadziły już w życie taryfę zerową wynika znaczący
wzrost liczby przewożonych pasażerów, w porównaniu do sytuacji, gdy za przejazd w większości przypadków musiała być wnoszona opłata za przejazd.
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6.3. Proponowana taryfa
Celem zorganizowania linii złotowskiej komunikacji miejskiej jest zapewnienie ekologicznego, bezemisyjnego środka transportu do przemieszczania się na obszarze miasta z oczekiwaną przez mieszkańców częstotliwością kursowania, obsługującej wszystkie istotne źródła
ruchu – potencjalne cele podróży w mieście.
Doświadczenia innych miast wskazują, że zorganizowanie przewozów w granicach miasta o niskiej częstotliwości kursowania nie skutkuje szerszym zainteresowaniem mieszkańców
– z autobusów korzystają w poszczególnych kursach jedynie pojedyncze osoby.
Zaprojektowana linia komunikacyjna, której trasa przebiega przez niemal cały obszar
miasta, łącząc istotne cele podróży z osiedlami mieszkaniowymi, będzie obsługiwana z wysoką,
jak na miasto o liczbie ludności poniżej 20 tys. osób, częstotliwością 15-minutową w wersji
ekspansywnej lub 20-minutową – w wersji umiarkowanej. Atrakcyjna, wysoka częstotliwość
kursów zapewni stosunkowo krótki potencjalny czas oczekiwania na przystanku. Ponadto, brak
zjawiska codziennej kongestii w Złotowie, przy przewidzianych czasach wyrównawczych postojów na przystankach końcowych, będzie skutkować brakiem istotnych opóźnień w kursowaniu autobusów. Oznacza to spełnienie często wymienianych przez pasażerów postulatów
częstotliwości oraz punktualności kursowania.
Oczekiwania bezpośredniości oraz wysokiej dostępności spełni postulowana trasa linii,
obsługująca wszystkie istotne cele podróży pasażerów, szczególnie w wariancie II prowadząca
wszystkimi głównymi ulicami miasta.
Dla osiągnięcia wysokiego zainteresowania mieszkańców Złotowa korzystaniem z przejazdów linią komunikacji miejskiej w realizowanych podróżach niezbędne jest więc zaproponowanie atrakcyjnej taryfy opłat.
Trasa linii obsługującej całe miasto jest jak na wielkość Złotowa dość długa – w zależności od wariantu przejazdu i liczby wydłużeń – wynosi od 12,5 do 20,5 km. Tak znacząca
długość trasy wynika z zagospodarowania przestrzennego miasta i przyjętego kompromisu –
obsługi możliwie wielu celów podróży.
Podróż realizowana samochodem osobowym odbywa się zwykle trasą najkrótszą, bez
meandrowania przez obszary poszczególnych rejonów miasta. Czas realizacji podróży samochodem osobowym będzie więc znacznie krótszy, a pokonywana droga znacznie krótsza. Komunikacja miejska będzie dla osób na co dzień korzystających z samochodu osobowego konkurencyjna wobec tego pojazdu jedynie w przypadku bardzo niskiej opłaty za przejazd albo
też w przypadku jej braku – możliwości skorzystania z usługi bezpłatnie.
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Niskie opłaty za przejazd – w wysokości 1,00 zł – są w Złotowie stosowane, lecz z uwagi
na małą atrakcyjność usługi (niską częstotliwość kursów) nie spowodowały znacznego zainteresowania przejazdami wewnątrzmiejskimi. Obecnie planowana linia zapewnia odpowiednią
częstotliwość kursowania, lecz oferowana cena za przejazd nie powinna być – m.in. ze względów psychologicznych wrażenia niepogorszenia oferty – wyższa niż 1,00 zł za bilet normalny.
W komunikacji miejskiej muszą być stosowane bilety ulgowe dla uprawnionych na podstawie ustaw, a więc cena biletu ulgowego wynosiłaby 0,50 zł. Z uwagi na znaczący udział
uczniów w przejazdach i powszechne w Polsce w miastach stosowanie ulg gminnych dla
uczniów, taka ulga powinna być także zastosowana w Złotowie. Jak wskazuje doświadczenie
innych miast, większość sprzedaży będą stanowiły bilety ulgowe.
Alternatywnym i rekomendowanym rozwiązaniem, jest zastosowanie taryfy zerowej –
przejazdów bezpłatnych dla wszystkich pasażerów.
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7. Szacunkowa analiza kosztów funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Złotowie
Publiczny transport zbiorowy powinien realizować wiele zadań będących elementem polityki socjalnej, ekologicznej i transportowej władz samorządowych, ukierunkowanych na kreowanie pożądanego podziału przewozów pomiędzy transportem publicznym i indywidualnym.
Realizacja tych zadań wymaga utrzymywania wielu połączeń nierentownych, szczególnie w dni
wolne od nauki i pracy, a także polityki taryfowej, zapewniającej wybranym grupom pasażerów
prawo do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, albo alternatywnie uruchomienia przejazdów
bezpłatnych.
Finansowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminy odbywa
się poprzez wydatkowanie środków z budżetu jednostek samorządowych. Środki te pokrywają
wydatki bieżące na:
▪

zakup usług przewozowych lub dopłatę dla operatora;

▪

utrzymanie infrastruktury;

▪

sprzątanie przystanków;

▪

wytwarzanie, dystrybucję i kontrolę biletów;

▪

zamieszczanie informacji pasażerskiej;

▪

przeprowadzanie badań i analiz;

▪

funkcjonowanie organizatora przewozów.
Miasto Złotów organizowało dotychczas przewozy w ramach publicznego transportu zbio-

rowego w bardzo niewielkim wymiarze – na linii bezpłatnej obsługiwanej przez autobus testowy Ursus CS12E oraz na linii obsługującej cmentarz komunalny – krótkookresowo.
Na koszty funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w gminach miejskich składają się koszty usług przewozowych zlecanych operatorowi, z odpowiednim uwzględnieniem
osiąganych przychodów z biletów oraz koszty funkcjonowania organizatora, organizacji i prowadzenia systemu informacji dla pasażerów, a także koszty ponoszonych nakładów inwestycyjnych na zakup taboru i budowę infrastruktury oraz koszty utrzymania infrastruktury przystankowej.
Koszty inwestycyjne w Złotowie związane będą z:
▪

zakupem jednostek taborowych wraz z infrastrukturą do doładowania;

▪

adaptacją i wyposażeniem stanowisk obsługi codziennej pojazdów;

▪

urządzeniem nowych przystanków i ich wyposażeniem w infrastrukturę przystankową
(wiaty, ławki, znaki D-15, kasetony do zamieszczenia rozkładów jazdy, oznaczenia przystanków, ewentualne dodatkowe oświetlenie).
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Koszty realizacji przewozów wynikać będą z wielkości planowanej pracy eksploatacyjnej
oraz wymogów w zakresie stosowanego taboru. W Złotowie zakłada się eksploatację taboru
zeroemisyjnego typu miejskiego – niskopodłogowego, z napędem i ogrzewaniem elektrycznym, klimatyzowanego i wyposażonego w elektroniczny system informacji pasażerskiej.
Przewiduje się, jak opisano w rozdziale 5, że eksploatowane będą autobusy elektryczne
dwudrzwiowe, o długości ok. 9 m, z zasilaniem w systemie „plug-in” w celu doładowywania
na zajezdni i przystosowaniem do zasilania pantografem odwróconym na wybranej pętli.
Koszt zakupu nowego pojazdu zeroemisyjnego o długości ok. 9 m oraz pojemności pasażerskiej około 50 osób, wyposażonego w klimatyzację i ogrzewanie elektryczne oraz baterię
trakcyjną o pojemności minimum 120 kWh, można oszacować na 1,95 mln zł netto (2,40 mln
zł brutto).
Przyjęto, że autobus rezerwowy będzie pojazdem używanym o długości 9 m z napędem
spalinowym Diesla, w wieku 8-9 lat w momencie zakupu. Koszt nabycia takiego pojazdu można
przyjąć jako 0,25 mln zł netto (0,31 mln zł brutto).
Zużycie energii przez przeciętny autobus elektryczny lub trolejbus zależne jest nie tylko
od nowoczesności zastosowanych rozwiązań (wyższa sprawność urządzeń, ograniczenie zwykłego zużycia energii przez nowe technologie), ale także od liczby zainstalowanych urządzeń
korzystających z pokładowej energii elektrycznej. W eksploatowanych od wielu lat trolejbusach, pobór energii przez urządzenia pokładowe sięga nawet 35% całości jej zużycia. Dotyczy
to nie tylko systemów funkcjonowania pojazdu (zasilanie w sprężone powietrze, wentylacja
i klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne, obsługa autokomputera i urządzeń towarzyszących,
łączność z serwerami i dyspozytorem, itp.), ale także elementów informacji i obsługi pasażerskiej oraz komfortu przewozu i zapewnienia bezpieczeństwa. Znaczącymi odbiornikami energii
w pojeździe elektrycznym są: system i wyświetlacze informacji pasażerskiej, w tym zapowiedzi
głosowe kolejnych przystanków, monitoring, zasilanie automatu biletowego, systemy zliczania
pasażerów, sieć Wi-Fi i porty USB, klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, itd.
Zużycie energii przez pojazd elektryczny waha się w dość szerokich granicach, wynikających z warunków jazdy oraz wyposażenia pojazdu. Przeciętne zużycie energii przez obecnie
eksploatowane autobusy elektryczne w komunikacji miejskiej waha się od 0,9 do 1,4 kWh/km
(dla autobusów przegubowych). Można przyjąć, że przy eksploatacji taboru 9-metrowego
i przewidywanym dla złotowskiej komunikacji miejskiej wyposażeniu autobusu, bez ogrzewania elektrycznego i dla warunków klimatycznych panujących w Złotowie, zużycie energii wyniesie do 1,1 kWh/km.
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zużycie energii w eksploatowanych autobusach jest ich system ogrzewania wnętrza w okresie zimowym. Ustawa o elektromobilności
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za autobus zeroemisyjny uznaje autobus, którego silnik nie emituje gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych (art. 2 pkt 1), nie odnosząc się do innych systemów pokładowych.
Autobusem zeroemisyjnym będzie więc także autobus z elektrycznym ogrzewaniem wnętrza
z zastosowaniem oleju opałowego. Nagrzewnice olejowe zużywają nawet kilka dm3 oleju
na godzinę pracy, są więc dodatkowym źródłem emisji gazów cieplarnianych i emisji innych
zanieczyszczeń do atmosfery. Autobus z takim systemem ogrzewania nie jest więc w zimie
zupełnie bezemisyjny.
W niektórych autobusach i w trolejbusach stosuje się system elektrycznego ogrzewania
wnętrza. Ten model ogrzewania wpływa jednak bardzo wyraźnie na wzrost zużycia energii
w zimie, szczególnie w autobusach z układem drzwi 2+2+2, nieposiadających możliwości indywidualnego ich otwierania przez pasażerów, wskutek szybkiego wychładzania wnętrza podczas postoju na przystankach. Nieco mniejsze zużycie energii na ogrzewanie występuje w autobusach dwudrzwiowych.
W Gdyni i w Lublinie, określone na podstawie wieloletnich doświadczeń z eksploatacji
trolejbusów zużycie energii na ogrzewanie wnętrza pojazdu w mroźnej zimie, można szacować
nawet do 0,9 kWh w przeliczeniu na każdy 1 km pokonywanej trasy. Nawet w takich warunkach klimatycznych komunikacja miejska musi sprawnie dowieźć pasażerów do ich celów podróży, a więc w złotowskich warunkach ruchowych i klimatycznych, należy przyjąć maksymalne
zużycie energii przez autobus elektryczny z ogrzewaniem elektrycznym na poziomie 1,1 kWh
na napęd i 0,7 kWh na ogrzewanie, czyli 1,8 kWh w przeliczeniu na każdy 1 km trasy.
Dodatkowe zużycie energii na ogrzewanie może jednak całkowicie wyeliminować wprowadzenie ogrzewania gazowego (LPG) – zapowiadane jako możliwe już w niedalekiej przyszłości przez jednego z wiodących krajowych producentów autobusów elektrycznych – firmę Solaris Bus & Coach SA.
W tabeli 15 przedstawiono szacunkowe wyliczenia niezbędnej pojemności baterii dla autobusów obsługujących dłuższe warianty zaproponowanych tras (rozkłady jazdy z Załączników
nr 2.2A i 2.2B). Do wyliczenia długości dwóch par kółek przyjęto realizację najdłuższych kursów
– ze względu na występującą w praktyce w okresie wielu lat zmienność przebiegu kursów.
Przyjęto, że bateria autobusu nie może się rozładować poniżej 80% jej pojemności nominalnej,
uwzględniając także spadek pojemności baterii związany z jej wiekiem na poziomie 1,5% rocznie. W związku z tym moc ładowarki zainstalowanej na pętli powinna wynosić 400 kW (przy
sprawności wynoszącej 90%). Obliczone zapotrzebowanie na energię dla zimy uwzględnia
ogrzewanie elektryczne. Przeprowadzone wyliczenia mają charakter szacunkowy i nie mogą
stanowić jedynej podstawy do ostatecznego doboru pojemności baterii autobusów.
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Tab. 15. Szacunek wymaganej pojemności baterii autobusów elektrycznych
w celu obsługi linii złotowskiej komunikacji miejskiej

Wersja
rozkładu
jazdy

Przyjęta
długość
dwóch
kółek
[km]

Zużycie energii

Czas ładowania

Pojemność baterii

lato

zima

lato

zima

obliczona
lato/zima

[kWh]

[kWh]

[min]

[min]

[kWh]

proponowana
lato/zima
[kWh]

2.2A

39,7

43,7

71,5

7,30

11,90

62/101

120

2.2B

38,9

42,8

70,0

7,10

11,87

61/99

120

Źródło: opracowanie własne.

W celu niezawodnej obsługi w zimie linii o największej długości trasy, aby umożliwić
ładowanie co dwa kółka (a nie po każdej parze kursów), należy przyjąć minimalną pojemność
baterii w pojazdach elektrycznych na poziomie 120 kWh, przy przyjęciu ogrzewania elektrycznego.
Koszt stacji ładowania szybkiego, której instalację przewiduje się na pętli DomańskiegoŁowiecka (lub alternatywnie na pl. Wolności), można oszacować łącznie z trafostacją i kablami
zasilającymi – na 0,75 mln zł netto (0,98 mln zł brutto).
W warunkach wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych niezbędna jest
realizacja inwestycji wspomagających – budowy stacji ładowania wolnego – w bazie operatora,
o mocy pozwalającej na naładowanie autobusu w czasie nie dłuższym niż 4-5 godzin, z odpowiednią rozbudową stacji transformatorowych, rozdzielni i sieci zasilających.
Moc ładowarek zajezdniowych może przyjmować różne wartości. Na ogół przyjmuje się
30-50 kW na jeden autobus. Stosowane są także ładowarki o większej mocy, rzędu 80-100 kW
na autobus, pozwalające na ładowanie dwóch autobusów jednocześnie. Rozwiązanie takie wymaga posiadania placu pozwalającego na parkowanie obok stanowiska podłączeniowego
dwóch autobusów. Przestawianie pojazdów w okresie postoju nocnego wymagałoby dodatkowej pracy kierowcy w porze nocnej i obarczone jest większym ryzykiem kolizji. Problem doboru
odpowiedniego placu i instalacji ładowarek musi być rozwiązany przez przyszłego operatora
we własnym zakresie.
Możliwość ładowania dwóch pojazdów w czasie przerwy nocnej jeden po drugim zmniejsza zapotrzebowanie na jednostkowy pobór mocy, co pozwala na obniżenie kosztów inwestycji
w instalację sieci i rozdzielni oraz zmniejszenie wysokości opłat operatora za moc zamówioną,
ale wymaga zapewnienia odpowiedniej obsługi na zmianie nocnej.
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Istotnym elementem instalacji do ładowania nocnego jest konieczność dostosowania instalacji doprowadzających energię elektryczną do ładowarek. W wariancie II trasy w ekspansywnej wersji obsługi (rozkład jazdy zgodnie z Załącznikiem nr 2.2A) – z wykorzystaniem czterech autobusów zeroemisyjnych, jednoczesne użytkowanie wszystkich ładowarek o mocy
60 kW każda, wymaga mocy przyłączeniowej ok. 240 kW. W wariancie umiarkowanym byłaby
to moc mniejsza – 180 kW.
Przy ładowarkach większej mocy, np. 80 kW, umożliwiających ładowanie kolejno dwóch
pojazdów w ciągu jednej nocy, zapotrzebowanie na moc przyłączeniową byłoby odpowiednio
niższe (ok. 160 kW).
Należy przypuszczać, że niezbędna będzie docelowo budowa nowych przyłączy elektroenergetycznych, budowa rozdzielni i instalacji pomiarowo-sterującej, a być może także nowej
trafostacji. Koszt takiej inwestycji dla potrzeb zasilania 4 autobusów elektrycznych wymaganych w wariancie ekspansywnym, może sięgać kwoty 0,68 mln zł. W wariancie umiarkowanym
koszt ten byłby nieznacznie niższy – 0,61 mln zł.
Ryczałtowy koszt instalacji do ładowania wolnego (ładowarki z przyłączami do rozdzielni)
na terenie zajezdni operatora, przyjęto w analizie na uśrednionym poziomie 70 tys. zł na autobus. Koszt budowy/rozbudowy trafostacji przyjęto natomiast jako 400 tys. zł.
Przy założeniu, że operatorem przewozów będzie spółka miejska (prawdopodobnie nowoutworzona, dedykowana spółka komunalna, korzystająca z zasobów materialnych bazy
MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie), podmiot ten musi ponieść koszty adaptacji pomieszczeń do obsługi codziennej autobusów oraz dostosować instalację zasilania w energię elektryczną do nocnego zasilania autobusów elektrycznych. Ponadto, niezbędne będzie doposażenie przedsiębiorstwa w narzędzia i urządzenia do codziennej obsługi autobusów elektrycznych i dokonywania drobnych napraw. Koszty do poniesienia na ten cel przyjęto ryczałtowo w wysokości
100 tys. zł.
Koszty urządzenia i wyposażenia nowych przystanków komunikacyjnych w niniejszej
analizie pominięto.
W tabeli 16 przedstawiono oszacowane nakłady inwestycyjne – niezbędne do realizacji
rozkładu jazdy w dłuższym wariancie II trasy linii, w wersji ekspansywnej (rozkład jazdy zgodnie z Załącznikiem nr 2.2A) i umiarkowanej (rozkład jazdy zgodnie z Załącznikiem nr 2.2B).
Na koszt wozokilometra liniowego składać się będą koszty: wynagrodzeń kierowców
z pochodnymi, zakupu energii elektrycznej do zasilania pojazdów, ubezpieczeń i podatku
od środków transportu, pozostałe eksploatacyjne pojazdów, w tym obsługi codziennej oraz
koszty utrzymania stanowisk postojowych i naprawczych.
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Koszty wynagrodzeń oraz energii elektrycznej mają w ostatnim okresie tendencję wzrostową. Operator nie będzie natomiast ponosił kosztów amortyzacji pojazdów.
Tab. 16. Szacunek nakładów inwestycyjnych brutto niezbędnych do realizacji
rozkładu jazdy w wariancie II trasy linii 1 złotowskiej komunikacji miejskiej
– autobusy elektryczne
Wersja rozkładu jazdy
ekspansywna
Wyszczególnienie

umiarkowana

koszt
jednostkowy

liczba
jednostek

koszt

koszt
jednostkowy

liczba
jednostek

koszt

[mln
zł/szt.]

[szt.]

[mln zł]

[mln
zł/szt.]

[szt.]

[mln zł]

Autobusy zeroemisyjne

2,40

4

9,60

2,40

3

7,20

Autobus rezerwowy

0,31

1

0,31

0,31

1

0,31

Wyposażenie
operatora

-

-

0,12

-

-

0,12

Stacja ładowania
szybkiego

-

1

0,98

-

1

0,98

Stacje ładowania
wolnego

0,21

4

0,84

0,21

3

0,63

Razem nakłady

-

-

11,85

-

-

9,24

Wkład własny
– dofinansowanie 50%
– dofinansowanie 75%

-

-

5,93
2,96

-

-

4,62
2,31

Źródło: opracowanie własne.

Alternatywnym typem pojazdów, które mogłyby być eksploatowane w złotowskiej komunikacji miejskiej, przy zachowaniu wymogu niskiej emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, są autobusy hybrydowe-elektryczne. Pojazdy takie na krajowym
rynku zapewnia aktualnie jedynie firma Volvo – jest to model 7900 electric hybrid. Są to autobusy o długości 12 m, dwu- lub trzydrzwiowe, zabierające do 95 pasażerów, w tym do 32
na miejscach siedzących. Wielkość i pojemność pasażerska takiego autobusu jest więc jak
na warunki Złotowa zbyt duża.
Autobusy te są klimatyzowane, wyposażone w zestaw baterii litowo-jonowych, układ ich
zasilania plug-in i pantografowy, napęd elektryczny o mocy 150 kW oraz uzupełniający napęd
spalinowy z silnikiem na olej napędowy o mocy 240 KM, spełniający wymogi normy czystości
spalin EURO 6. Autobus rusza z przystanku i przejeżdża początkowy odcinek trasy jako pojazd
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elektryczny, a dopiero po pewnym czasie załącza się napęd spalinowy. Pojazd wymaga jednak
częstego doładowywania baterii, w zasadzie po każdym kursie, aczkolwiek czas postoju
na przystanku krańcowym niezbędny do pełnego naładowania baterii, jest z powodu mniejszej
ich pojemności dość krótki – wynosi w zależności od długości trasy od 5 do 10 minut. Wymagana moc ładowarki powinna być dla tego typu pojazdu ograniczona do 150 kW. Autobus
wyposażony jest ponadto w system rekuperacji energii. W praktyce autobus elektryczno-hybrydowy od 30 do nawet 70% trasy linii wykonuje z wykorzystaniem tylko napędu elektrycznego, na pozostałym odcinku korzystając z silnika spalinowego.
Pojazd taki nie jest, niestety, autobusem zeroemisyjnym, zdefiniowanym w ustawie
o elektromobilności, choć ograniczenie zużycia paliwa płynnego w stosunku do standardowego
autobusu z silnikiem Diesla osiąga nawet poziom 70-75%. Emisja zanieczyszczeń i hałasu powoduje, że autobusy te są nieco gorzej odbierane przez pasażerów i w mniejszym stopniu
wpływają na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń w mieście. Koszt
nabycia takiego autobusu jest porównywalny do kosztu nabycia autobusu elektrycznego o długości ok. 9 m (ok. 1,95 mln zł netto), zatem oszczędności w nakładach inwestycyjnych niemal
więc nie wystąpią – łączne wydatki byłyby zbliżone do przedstawionych w tabeli 16.
Istotnym problemem związanym z wyborem takiego typu napędu autobusu byłby brak
możliwości otrzymania wsparcia finansowego z programów pomocowych, które dotyczą zakupu autobusów zeroemisyjnych lub je preferują.
W tabeli 17 przedstawiono porównawczo nakłady na zakup autobusów o bardziej klasycznym rozwiązaniu napędu – z napędem hybrydowym, tj. z silnikiem spalinowym i elektrycznym wspomagającym. Autobusy hybrydowe ruszają z przystanku za pomocą silnika elektrycznego, lecz dość szybko, bo po osiągnięciu prędkości 15-20 km/h, załącza się w nich silnik
spalinowy. Pojazdy takie nie posiadają instalacji zasilania zewnętrznego energią elektryczną.
Zastosowane baterie są niewielkiej pojemności, a ich ładowanie odbywa się tylko podczas
pracy silnika spalinowego oraz wskutek wykorzystania systemu rekuperacji energii. Autobusy
hybrydowe pozwalają na osiągnięcie oszczędności w zużyciu paliwa rzędu od kilku do maksymalnie 25% – tym mniejszych, im rzadziej występuje zatrzymywanie się pojazdu. Pojazdy hybrydowe produkowane są najczęściej o długości standardowej lub nawet klasy mega, a pojazdy krótsze produkowane są tylko na konkretne zamówienie. Cena jednostkowa autobusu
hybrydowego o długości ok. 9 m i pojemności pasażerskiej 50 osób wynosi ok. 1,4 mln zł
netto, ale wybór typów jest bardzo ograniczony.
Trudniejsze byłoby także, przy wyborze tego typu pojazdów, pozyskanie zewnętrznego
wsparcia finansowego. Pozyskanie wsparcia z krajowych programów pomocowych mających
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na celu wprowadzenie do eksploatacji pojazdów zeroemisyjnych nie byłoby w tym przypadku
możliwe.
Tab. 17. Szacunek nakładów inwestycyjnych brutto niezbędnych do realizacji
rozkładu jazdy w wariancie II trasy linii 1 złotowskiej komunikacji miejskiej
– autobusy hybrydowe
Wersja rozkładu jazdy
ekspansywna
Wyszczególnienie

umiarkowana

koszt
jednostkowy

liczba
jednostek

koszt

koszt
jednostkowy

liczba
jednostek

koszt

[mln
zł/szt.]

[szt.]

[mln zł]

[mln
zł/szt.]

[szt.]

[mln zł]

Autobusy hybrydowe

1,72

4

6,88

1,72

3

5,16

Autobus rezerwowy

0,31

1

0,31

0,31

1

0,31

Wyposażenie
operatora

-

-

0,12

-

-

0,12

Razem nakłady

-

-

7,31

-

-

5,59

Źródło: opracowanie własne.

Wysokość kosztów jednostkowych zależna jest także od intensywności wykorzystania
pojazdów. W wariancie II w ekspansywnej wersji rozkładu jazdy, w której przewidziano eksploatację czterech pojazdów zeroemisyjnych, przeciętny roczny przebieg autobusu w ruchu
wyniesie ok. 61 tys. kilometrów. W wersji umiarkowanej w tym samym wariancie przeciętny
przebieg roczny będzie większy – wyniesie ok. 73 tys. kilometrów. Intensywniejsze wykorzystanie pojazdów wpłynie na zmniejszenie kosztów jednostkowych ich eksploatacji.
Do szacunków przyjęto, że jednostkowa rekompensata dla operatora-podmiotu wewnętrznego osiągnie w wariancie II w wersji ekspansywnej kwotę 5,40 zł netto (5,83 zł brutto)
za wozokilometr, a w wersji umiarkowanej – 5,00 zł netto (5,40 zł brutto) za wozokilometr.
Wydatki z budżetu miasta Złotowa na bieżące funkcjonowanie linii komunikacji miejskiej
obsługiwanej taborem zeroemisyjnym będą niższe o wpływy wygenerowane na sieci, którymi
będą przychody z biletów.
Planowane przychody z biletów zależne będą od przyjętej taryfy opłat oraz od wielkości
zrealizowanej pracy eksploatacyjnej.
Do analizy przyjęto dwa rozwiązania:
▪

taryfa jednolita;

▪

taryfa zerowa.
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Jak opisano w rozdziale 6, zastosowana została już w Złotowie taryfa opłat z ceną biletu
podstawowego równą 1,00 zł i taką też cenę biletu jednorazowego normalnego przyjęto
do analizy. Bilety ulgowe ustawowe i gminne sprzedawane byłyby z jednolitą ulgą 50%. Ulgi
gminne przyjęto w standardowym zakresie – dla uczniów, emerytów i rencistów, a prawo
do przejazdów bezpłatnych – dla dzieci do osiągnięcia wieku szkolnego, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku ponad 70 lat.
W pierwszym okresie funkcjonowania komunikacji miejskiej wykorzystywane byłyby
przede wszystkim bilety jednoprzejazdowe (jednorazowe). W znacznie mniejszym stopniu wykorzystywane byłyby bilety okresowe (miesięczne), a bilety czasowe, np. dobowe, stanowiłyby
niewielki procent sprzedanych biletów. Przyjęto, że mnożnik do ustalania ceny biletu miesięcznego wynosiłby od 25 do maksymalnie 30.
Większość pasażerów stanowiłyby osoby posiadające prawo do przejazdów ulgowych –
na podstawie doświadczeń innych miast można przyjąć, że stanowiliby oni 2/3 ogółu pasażerów płacących za przejazd.
Wpływy z biletów byłyby pomniejszone o koszty ich emisji i dystrybucji. Koszt taki można
przyjąć jako 10% ceny biletu netto. Przy uwzględnieniu powyższych założeń, wpływ ze sprzedaży biletów w przeliczeniu na pasażera wnoszącego opłatę, wyniósłby 0,56 zł netto.
Wpływy z biletów zależą od liczby sprzedanych biletów, a ta z kolei od liczby przewiezionych pasażerów wnoszących opłaty. Jak dotychczas w Złotowie zainteresowanie przejazdami
wewnątrzmiejskimi należy uznać za niewielkie. Na podstawie doświadczeń z innych miast o podobnej wielkości można przyjąć, że jednostkowa liczba pasażerów wnoszących opłaty wyniesie
nie więcej niż 1,5 pasażera na kilometr.
W wariancie z taryfą zerową wpływy z biletów nie wystąpią, a ponadto należy liczyć się
ze znacznie większym zainteresowaniem mieszkańców korzystaniem z pojazdów komunikacji
miejskiej. Przyjęto, że liczba pasażerów wzrośnie o przynajmniej 1/3 – do poziomu 2,5 pasażerów na kilometr.
W tabeli 18 oszacowano przychody i koszty bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Złotowie. W wersji taryfy jednolitej wartości przychodów i kosztów przyjęto w kwotach
netto, z uwagi na możliwość odzyskania części podatku VAT, natomiast w wersji taryfy zerowej
– w kwotach brutto, bowiem w tym przypadku brak opodatkowanych wpływów uniemożliwia
odzyskanie podatku VAT.
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Tab. 18. Przychody i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Złotowie
w wariancie II trasy linii 1

Parametr

Jednostka

Praca eksploatacyjna

tys. km

Koszt jednostkowy

zł/wozokm

Koszt przewozów

tys. zł

Taryfa jednolita

Taryfa zerowa

wersja rozkładu jazdy

wersja rozkładu jazdy

ekspansywna

ekspansywna

umiarkowana

umiarkowana

243,74

218,56

243,74

218,56

5,40

5,00

5,83

5,40

1 316,2

1 092,8

1 421,0

1 180,2

Wskaźnik wykorzystania
połączeń przez pasażerów

pasaż/km

1,5

1,5

2,5

2,5

Liczba pasażerów

tys. pasaż

365,6

327,8

609,4

546,4

Wpływy z biletów

tys. zł

204,7

183,6

-

-

Koszt przewozów
minus wpływy razem

tys. zł

1 111,5

909,2

1 421,0

1 180,2

Koszt przewozów minus
wpływy na 1 pasażera

zł/pasaż

3,04

2,77

2,33

2,16

Źródło: opracowanie własne.

Wersja umiarkowana rozkładu jazdy charakteryzuje się niższymi o 21% nakładami inwestycyjnymi oraz niższymi o 17% kosztami bieżącej eksploatacji i właśnie ten wariant należy
uznać za rekomendowany do wdrożenia.
Z kolei wprowadzenie taryfy jednolitej – z niewielką odpłatnością pasażerów – powoduje
zmniejszenie ponoszonych z budżetu miasta wydatków jedynie o ok. 22%, ale kosztem mniejszej o 2/3 liczby przewiezionych pasażerów. Wskaźnik kosztu przewiezienia jednego pasażera
jest najmniejszy w przypadku zastosowania wersji umiarkowanej rozkładu jazdy i taryfy zerowej.
Wprowadzenie w Złotowie na stałe autobusów komunikacji miejskiej oraz przewożenie
nimi znacznej liczby pasażerów, wiązać się będzie ze zmianą zachowań transportowych mieszkańców.
Jak wskazują doświadczenia innych miast, uruchomienie komunikacji miejskiej służyć
będzie przede wszystkim czterem podstawowym grupom pasażerów:
▪

uczniom;

▪

osobom starszym;

▪

mieszkańcom realizującym podróże miejskie w celach osobistych (ochrona zdrowia, zakupy, cele towarzyskie);

▪

osobom dojeżdżającym do pracy.
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Pasażerowie z pierwszych dwóch kategorii z reguły korzystają w komunikacji miejskiej
z biletów ulgowych, natomiast z ostatniej kategorii – z biletów o pełnej odpłatności. Z doświadczeń innych miast średniej wielkości wynika, że większość pasażerów korzystających z pojazdów komunikacji miejskiej stanowią osoby posiadające prawo do przejazdów ulgowych, z dominującym udziałem uczniów. Wśród pasażerów wnoszących pełne opłaty za przejazd, wybór
autobusu komunikacji miejskiej jako środka transportu dokonywany jest głównie z powodu
niższego kosztu podróży, braku dostępności samochodu osobowego albo też trudności z jego
zaparkowaniem. W wersji taryfy jednolitej stosunkowo niewielką część pasażerów komunikacji
miejskiej stanowić będą osoby rezygnujące z przejazdu samochodem osobowym.
Wprowadzenie taryfy zerowej w niektórych miastach o średniej wielkości poskutkowało
wzrostem liczby pasażerów, którzy w warunkach odpłatności nabywaliby bilety normalne.
W mniejszym stopniu taryfa zerowa miała natomiast w tych miastach wpływ na wzrost liczby
zachowania osób nabywających wcześniej bilety ulgowe. Wielkość tego wzrostu zależy też
mocno od spełnienia trzech warunków: zapewniania oczekiwanej przez mieszkańców intensywności obsługi komunikacyjnej, zaoferowania wymaganego komfortu podróży (niewystępowania nadmiernego ścisku w pojazdach) oraz dostosowania godzin kursowania do rzeczywistych potrzeb (oferowania usług w oczekiwanych przez mieszkańców relacjach i godzinach).
W miastach mniejszych wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w znacznie większym
stopniu wpływa też na zachowania segmentu mieszkańców uprawnionych do ulg w opłatach,
gdyż w tych miastach – obok motoryzacji indywidulanej – bardzo poważnym konkurentem
transportu zbiorowego są też podróże niezmotoryzowane, realizowane pieszo lub rowerem.
Jednym z celów uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie jest zmniejszenie kongestii drogowej, emisji zanieczyszczeń oraz zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Cel ten
może być osiągnięty poprzez ograniczenie liczby poruszających się po mieście samochodów
osobowych. Wśród potencjalnych pasażerów komunikacji miejskiej, codzienne podróże miejskie przy wykorzystaniu samochodów osobowych w największym stopniu realizują osoby nieuprawnione do ulg lub zwolnień z opłat, dojeżdżające do pracy lub podróżujące w sprawach
osobistych. Ten segment mieszkańców skłonny jest w większym stopniu zmienić swoje nawyki
transportowe w warunkach braku odpłatności usług transportu zbiorowego – w szczególności,
gdy wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej towarzyszy wzrost opłat za parkowanie
oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania.
W przypadku obowiązywania taryfy jednolitej można przyjąć, że w okresie szczytu przewozowego jedna trzecia, a w warunkach taryfy zerowej – nawet połowa pasażerów, to osoby
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które nie posiadają prawa (faktycznego lub potencjalnego) do przejazdów ulgowych. Co najmniej 80% tych osób w przypadku braku uruchomionej komunikacji miejskiej skorzystałoby
z samochodu osobowego, pozostali zaś odbyliby podróż pieszo lub innym środkiem transportu.
W proponowanych dla Złotowa pojazdach, o pojemności pasażerskiej ok. 60 osób, zjawisko ścisku wystąpi przy przekroczeniu 3/4 pojemności pojazdu, czyli gdy liczba pasażerów
w pojeździe osiągnie 45 osób. Przekroczenie zdolności przewozowej pojazdu lub stale występujące zjawisko ścisku, bardzo pogarsza komfort podróży i silnie wpływa na zmniejszenie zainteresowania podróżami komunikacją miejską, należy go więc unikać. W przypadku wprowadzenia taryfy zerowej maksymalne napełnienie w pojazdach komunikacji miejskiej w okresie
szczytów przewozowych może osiągać, a nawet okresowo przekraczać poziom napełnienia,
przy którym wystąpi zjawisko ścisku. Jak wykazują wyniki badań marketingowych przeprowadzanych o miastach porównywalnej do Złotowa wielkości, w przypadku odpłatności usług,
przeciętnie osiągane napełnienia są niższe niż w przypadku taryfy zerowej i zwykle w okresie
szczytu przewozowego co najwyżej osiągają poziom połowy pojemności pasażerskiej pojazdu.
Jak wynika z wielu badań ruchu, samochód osobowy w Polsce przewozi w podróżach
miejskich przeciętnie od 1,1 do 1,2 pasażera.
Przeciętne najwyższe napełnienie autobusów w okresie szczytu przewozowego można
przyjąć na poziomie 30 osób w przypadku obowiązywania taryfy zerowej oraz 20 osób dla
taryfy jednolitej. Oznacza to, że przy trzech kursach realizowanych w ciągu godziny, 20 osób
w przypadku taryfy jednolitej oraz 45 osób taryfy zerowej, zrezygnowało z realizacji podróży
samochodem osobowym. Efektem tego byłoby zmniejszenie liczby przemieszczających się
w szczycie przewozowym przez Złotów samochodów osobowych w przypadku taryfy jednolitej
o około 15 na godzinę, a w przypadku taryfy zerowej – nawet około 33 na godzinę.
W skali roku, przy powyższych założeniach odpowiada to, w wersji umiarkowanej rozkładów jazdy, zmniejszeniu liczby rocznych podróży odbywanych samochodem osobowym
o około 53 tys. w przypadku taryfy jednolitej i aż o niemal 200 tys. w przypadku taryfy zerowej.
W kontekście powyższych wyliczeń wydaje się, że miasto Złotów powinno dążyć do wprowadzenia taryfy zerowej – przejazdów bezpłatnych, ponieważ niewielki wzrost kosztów bieżących wpłynie na znacznie większe wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych, ograniczając istotnie liczbę wykorzystywanych do codziennych podróży samochodów osobowych oraz zmniejszając znacząco emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w mieście.

139

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Spis tabel
Tab. 1. Ulgi ustawowe obowiązujące w komunikacji autobusowej zwykłej
w publicznym transporcie zbiorowym – stan na 31 marca 2019 r. ...................... 56
Tab. 2. Ulgi ustawowe obowiązujące w komunikacji miejskiej
– stan na 31 marca 2019 r. ............................................................................ 59
Tab. 3. Zmiana liczby mieszkańców Gminy Miasto Złotów w latach 2012-2017 ................. 78
Tab. 4. Ulice Złotowa liczące ponad 150 mieszkańców – stan na 31 grudnia 2018 r. ......... 81
Tab. 5. Liczba ludności Gminy Miasto Złotów – stan na 31 grudnia 2017 r. ...................... 85
Tab. 6. Prognoza liczba ludności powiatu złotowskiego do 2025 r. .................................. 86
Tab. 7. Placówki oświatowe w Złotowie – stan na 31 stycznia 2019 r. ............................. 87
Tab. 8. Lokalizacja głównych zakładów pracy w Złotowie ............................................... 88
Tab. 9. Główne obiekty o znaczeniu ruchotwórczym w Złotowie...................................... 89
Tab. 10. Proponowane trasy linii złotowskiej komunikacji miejskiej ................................. 104
Tab. 11. Proponowane przedziały częstotliwości obowiązującej na linii 1
złotowskiej komunikacji miejskiej w wersji ekspansywnej rozkładu jazdy ............ 109
Tab. 12. Proponowane przedziały częstotliwości obowiązującej na linii 1
złotowskiej komunikacji miejskiej w wersji umiarkowanej rozkładu jazdy............ 110
Tab. 13. Liczba wozokilometrów w poszczególnych wariantach tras i wersjach rozkładów
jazdy złotowskiej komunikacji miejskiej ........................................................... 111
Tab. 14. Liczba kursów w poszczególnych wersjach rozkładów jazdy złotowskiej
komunikacji miejskiej..................................................................................... 112
Tab. 15. Szacunek wymaganej pojemności baterii autobusów elektrycznych
w celu obsługi linii złotowskiej komunikacji miejskiej ........................................ 131
Tab. 16. Szacunek nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji rozkładu jazdy
w wariancie II trasy linii 1 złotowskiej komunikacji miejskiej – kwoty netto ........ 133
Tab. 17. Przychody i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Złotowie
w wariancie II trasy linii 1 – kwoty netto ......................................................... 137

140

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Spis rysunków
Rys. 1. Podział Złotowa na obszary urbanistyczne ................................................... 79

141

Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie – Poprawa funkcjonowania…

Załączniki
Załącznik nr 1 – Mapki tras projektowanych linii:
nr 1A – w wariancie I
nr 1B – w wariancie II
Załącznik nr 2 – Rozkłady jazdy:
nr 2.1A – dla wariantu I trasy w wersji ekspansywnej
nr 2.1B – dla wariantu I trasy w wersji umiarkowanej
nr 2.2A – dla wariantu II trasy w wersji ekspansywnej
nr 2.2B – dla wariantu II trasy w wersji umiarkowanej

142

