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1. Cele i zakres opracowania
1.1. Cele strategiczne opracowania
Miasto Olsztyn realizuje aktualnie ważny projekt modernizacji systemu publicznego
transportu zbiorowego, polegający na uruchomieniu nowego podsystemu tramwajowego olsztyńskiej komunikacji miejskiej, obok dotychczas funkcjonującego podsystemu autobusowego.
Głównym celem opracowania jest określenie sposobu funkcjonowania olsztyńskiej komunikacji miejskiej po uruchomieniu podsystemu tramwajowego oraz wskazanie kierunków jej
rozwoju na lata 2016-2027 – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu. Zasady
te wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej.
Zrównoważony rozwój stanowi fundament strategii rozwoju Olsztyna. Celem tej strategii
jest oparty na nim rozwój miasta, zapewniający poprawę jakości życia mieszkańców oraz
uwzględniający rozwój społeczny, przestrzenny i ochronę środowiska naturalnego, zakładający
potrzebę rozwoju gospodarczego, który zapewni właściwy poziom zatrudnienia oraz pomyślne
funkcjonowanie firm i instytucji1. Misja miasta zakłada, że Olsztyn stanie się miastem zrównoważonego rozwoju, otwartym na człowieka i jego potrzeby.
W ramach przyjętej w planie transportowym dla miasta Olsztyna zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na obszarze Olsztyna i gmin ościennych. Racjonalność tę determinuje:


konieczność zapewnienia ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym do oczekiwanej dostępności dla
osób niepełnosprawnych;



dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną
alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym;



konieczność koordynacji planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu
w regionie i w kraju oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta;



redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;



efektywność ekonomiczno-finansowa określonych rozwiązań w zakresie kształtowania
oferty przewozowej i infrastruktury transportowej.

1

Strategia rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020. Olsztyn 2006, s. 59.
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Cele szczegółowe niniejszej strategii obejmują:


zidentyfikowanie potrzeb zmian w istniejącej sieci połączeń transportu miejskiego po uruchomieniu podsystemu komunikacji tramwajowej;



przedstawienie docelowej koncepcji sieci komunikacji tramwajowej w Olsztynie;



określenie zakresu funkcjonowania podsystemów tramwajowego i autobusowego w poszczególnych etapach rozwoju sieci komunikacji tramwajowej.
1.2. Wizja transportu publicznego
Wizja transportu publicznego w Olsztynie i w gminach ościennych objętych obsługą or-

ganizatora, określona w planie transportowym dla miasta Olsztyna2, zakłada funkcjonowanie
oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.
1.3. Metodologia opracowania strategii
W pierwszej części opracowania dokonano przeglądu uwarunkowań funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Olsztynie.
Przeanalizowano podstawowe dokumenty strategiczne europejskie i krajowe, dotyczące
polityki rozwoju transportu publicznego w miastach. Analizę przeprowadzono w celu osiągnięcia zgodności niniejszej strategii z celami i priorytetami wyznaczonymi w dokumentach krajowych i europejskich.
Przeanalizowano także obowiązujące plany transportowe wyższego rzędu – krajowy i wojewódzki – uwzględniając w opracowaniu niniejszej strategii ich postanowienia w części dotyczącej publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie. Analizą objęto również strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, budując cele i działania niniejszej strategii w zgodzie
z celami strategicznymi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.
W kolejnej części dokumentu przeanalizowano obecne tendencje w rozwoju motoryzacji
i układu drogowego w Olsztynie, uwarunkowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta i jego okolic oraz czynniki demograficzne, gospodarcze i społeczne, wpływające
na rozwój transportu publicznego – wraz z tendencjami ich zmian.

Uchwała nr XXVIII/509/12 Rady Miasta Olsztyna, z dnia 31.10.2012 r., w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027”, Dz. Urz.
2

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3555.
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W rozdziale 3 opracowania dokonano diagnozy stanu publicznego transportu zbiorowego
w Olsztynie, w tym jego organizacji i finansowania, zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podjętych działań modernizacyjnych i rozwojowych. Przeanalizowano system uliczny
w Olsztynie wraz z obecnymi zasadami organizacji ruchu drogowego, z uwzględnieniem potrzeb komunikacji miejskiej. Dokonano także analizy wyników badań potrzeb przewozowych
i preferencji komunikacyjnych mieszkańców.
W kolejnej części szczegółowo omówiono aktualny system transportu zbiorowego
w Olsztynie wraz z projektowanym – znajdującym się na etapie realizacji – podsystemem tramwajowym i planowanymi w związku z tym zmianami w podsystemie autobusowym.
Częścią diagnostyczną opracowania jest także analiza wyników badań marketingowych
przeprowadzonych jesienią 2014 r. wraz z ich porównaniem z wynikami z poprzednich badań
marketingowych przeprowadzonych w 2008 r. i w 2012 r. oraz określeniem występujących
tendencji zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
Ostatnim elementem części diagnostycznej jest ocena obecnego etapu realizacji „Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata
2012-2027”.
Na podstawie przeprowadzonej wieloaspektowej diagnozy stanu obecnego oraz tendencji zmian i oceny potrzeb transportowych, zdefiniowano cel strategiczny i cele operacyjne strategii wraz z harmonogramem operacyjnych działań wdrożeniowych.
W kolejnej części strategii zaproponowano długoterminowe zmiany w funkcjonowaniu
publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie. Wskazano proponowany zakres ustanowienia
priorytetów dla transportu zbiorowego, zasady i zakres integracji różnych rodzajów transportu
wraz z propozycjami lokalizacji węzłów przesiadkowych, docelowym systemem organizacji informacji dla pasażerów i wymaganym standardem ich obsługi.
W dalszej części opracowania przedstawiono konieczne działania inwestycyjne – z proponowanym harmonogramem ich realizacji – w zakresie podsystemu tramwajowego, podsystemu autobusowego oraz pozostałych rodzajów transportu zbiorowego w mieście. Zarysowano
także modyfikacje układu linii, związane z realizacją proponowanych działań inwestycyjnych,
uznanych za niezbędne. Omówiono także problematykę finansowania komunikacji miejskiej w
Olsztynie.
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1.4. Definicje i określenia
Używane w opracowaniu wyrażenia zostały zdefiniowane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (oraz uzupełnione w oparciu o inne akty prawne) i oznaczają:


plan transportowy dla miasta Olsztyna – „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027”, przyjęty uchwałą
nr XXVIII/509/12 Rady Miasta Olsztyna w dniu 31.10.2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3555);



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



zintegrowany system taryfowo-biletowy – rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu wspólnej taryfy i biletu, uprawniającego do korzystania z różnych środków transportu
na obszarze właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego;



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;



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;



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
kolejowym – na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu (do wykonywania regularnego przewozu osób w transporcie kolejowym);
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ZDZiT w Olsztynie – Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu – powołana przez Radę Miasta
Olsztyna jednostka budżetowa, pełniąca funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego w mieście Olsztynie i gminach ościennych, które z miastem podpisały porozumienia
o organizowaniu publicznego transportu zbiorowego;



MPK Sp. z o.o. – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 40, pełniące w mieście
funkcję podmiotu wewnętrznego.
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2. Uwarunkowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego
2.1. Uwarunkowania zewnętrzne europejskie i krajowe
W Unii Europejskiej ponad 60% populacji mieszka na obszarach miejskich. Obszary te
generują niemal 85% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej – miasta są siłą napędową
europejskiej gospodarki, przyciągają inwestycje i tworzą miejsca pracy oraz mają zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W całej Europie wzmożony ruch
na ulicach w centrach miast powoduje stałe zatory drogowe, mające niepożądane skutki, m.in.
strata czasu i zanieczyszczenie powietrza. W wyniku tego zjawiska europejska gospodarka traci
każdego roku prawie 100 mld EUR lub 1% PKB Unii Europejskiej. Z roku na rok, zanieczyszczenie powietrza i hałas, stają się coraz bardziej uciążliwe. Ruch w miastach odpowiada za 40%
emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport drogowy3.
Mobilność w mieście uznaje się za ważny czynnik sprzyjający spadkowi bezrobocia,
o ogromnym wpływie na zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. Podejmuje się działania mające na celu uatrakcyjnienie alternatywnych w stosunku do prywatnego samochodu osobowego sposobów poruszania się, takich jak: podróże pieszo, jazda na rowerze, podróże transportem zbiorowym, przy zachowaniu możliwości optymalizacji podróży dla mieszkańców – poprzez efektywne powiązanie różnych środków transportu.
Transport publiczny powinien być łatwo dostępny dla wszystkich, bez względu na ich
sprawność fizyczną, wiek, sprawowaną opiekę (dzieci, osoby w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne) oraz inne cechy. Zasada równego dostępu jest fundamentem dla tworzenia
w Unii Europejskiej nowych funkcji publicznych.
W Unii Europejskiej uważa się, że podstawowe problemy ekologiczne w miastach 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 technika jazdy w mieście (ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się) stanowią
coraz większe źródło emisji CO2 i tlenków azotu. Dzięki rozwiązaniom prawnym UE, określającym coraz niższe 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%. Nastąpiło to pomimo wzrostu natężenia

3

Zielona Księga W sprawie nowej kultury mobilności w mieście , Komisja Wspólnot Europejskich,

KOM(2007)551, s. 3.
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ruchu4. W Unii Europejskiej stale popierane są wszelkie formy rozwoju transportu elektrycznego, szczególnie torowego, niepowodującego emisji zanieczyszczeń w granicach miasta.
W transporcie zbiorowym popierane jest wykorzystywanie systemów ITS5 (ang. Intelli-

gent Transportation Systems), czyli szerokiego zbioru różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Zapewniają one lepsze
zarządzanie flotą pojazdów i dodatkowe usługi dla pasażerów. Zastosowanie ITS pozwala
na wzrost przepustowości ciągów drogowych o 20-30%, a ma to niezwykle istotne znaczenie,
ponieważ zazwyczaj możliwości rozbudowy dróg na obszarach miejskich są bardzo ograniczone. Aktywne zarządzanie infrastrukturą transportu miejskiego 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 opracowywane założenia pespektywy 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,
bio- i nanotechnologii oraz zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania, bezpiecznego, czystego i ekologicznego procesu wytwarzania energii, a dla transportu zbiorowego –
inteligentnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportowych.
Implementacją polityki Unii Europejskiej i OECD do warunków krajowych, uwzględniającą problem mobilności w aglomeracjach, są przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 lipca
2013 r., założenia Krajowej Polityki Miejskiej. Jest to dokument opracowywany z uwzględnieniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, a także Strategii Europa 2020
oraz Przeglądu Krajowej Polityki Miejskiej Polska 2011 OECD6.
Jednym z podstawowych problemów funkcjonowania 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 wzrasta

4
5
6

Zielona Księga W sprawie nowej kultury mobilności…, s. 9.

Telematyka Transportu, http://www.it.pw.edu.pl, dostęp: 30.09.2014 r.

OECD Urban Policy Reviews: Poland 2011.
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emisja CO2. W związku z tym, dużym wyzwaniem jest zapewnienie efektywnego systemu transportu publicznego na obszarach miast. Bez efektywnych systemów transportu zbiorowego –
i ich integracji – coraz mniej opłacalny stanie się dojazd z miejscowości podmiejskich, co w konsekwencji wpłynie na konkurencyjność miast. Podobnie trudne będzie spełnienie wymogów
jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności transportu.
Krajowa Polityka Miejska będzie celowym działaniem państwa na rzecz zrównoważonego
rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jej celem strategicznym jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy oraz poprawa życia mieszkańców, a w tym:


poprawa konkurencyjności;



rewitalizacja obszarów zdegradowanych;



przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (segregacja
przestrzenna, problem z dostępem do usług, zapewnienie komunikacji) oraz pogarszania
się jakości życia.
W ramach tego celu realizowane będą działania związane z adaptacją i tworzeniem efek-

tywnej struktury przestrzennej miast, dostosowanej do potrzeb jej użytkowników. Pożądana
struktura przestrzenna łączy wzrost gospodarczy z potrzebą ochrony środowiska.
Jednym z sześciu głównych wątków tematycznych ujętych w Krajowej Polityce Miejskiej
jest transport, w tym transport publiczny, z takimi zagadnieniami, jak:


integracja systemów transportowych;



węzły przesiadkowe;



integracja biletowa;



systemy informacji pasażerskiej;



tabor;



ITS;



polityka parkingowa;



drogi rowerowe.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r. definiuje trzy cele odno-

szące się do działalności transportowej:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej – poprzez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu sprzyjającej spójności policentrycznej struktury systemu osadniczego.
2. Poprawę spójności wewnętrznej kraju – poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
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3. Poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych – poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 ujęty został także rozwój
kilku rodzajów obszarów funkcjonalnych, wyodrębnianych w oparciu o zasięg systemu osadniczego, występujący potencjał rozwojowy, możliwość powstania konfliktów przestrzennych oraz
w oparciu o wymogi restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji. Miejskie obszary funkcjonalne
mogą być tworzone wokół ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych, ośrodków regionalnych i subregionalnych, a nawet ośrodków lokalnych – z ograniczoną strefą funkcjonalną.
Miejski obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym
z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje obszar miejski i powiązaną z nim zurbanizowaną strefę funkcjonalną. Krajowy plan ustala, że miejskie obszary funkcjonalne wokół
ośrodków wojewódzkich podlegają delimitacji przeprowadzonej na poziomie wojewódzkim.
W Krajowej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)7, jednym
z celów jest zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania osób wewnątrz miasta oraz ułatwienie przemieszczania się do i z obszarów zewnętrznych.
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 – w skali regionów;



zwiększenia możliwości przewozów środkami transportu szynowego na obszarach aglomeracji;



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 w obszarach miejskich, poprzez:


zwiększanie udziału transportu zbiorowego w przewozie osób;



zintegrowanie transportu w miastach (łącznie z dojazdami podmiejskimi);

7

Strategia przyjęta Uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.
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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. Strategie rozwoju transportu w województwie warmińsko-mazurskim
„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

do roku 2025” wyróżnia trzy priorytety strategiczne: konkurencyjną gospodarkę, otwarte społeczeństwo oraz nowoczesne sieci. W ramach priorytetu pn. nowoczesne sieci, strategia uznaje
za szczególnie istotne włączenie województwa w krajowe i międzynarodowe systemy transportowe, w tym w system sieci TEN-T.
Głównym celem strategii jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii
i Mazur z regionami Europy. Jako cel strategiczny 4 zdefiniowano natomiast nowoczesną infrastrukturę rozwoju, a w nim trzy cele operacyjne:


zwiększanie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności;



dostosowana do potrzeb sieć nośników energii;



poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego.
Główne kierunki działań przewidziane w strategii dla realizacji celu operacyjnego zwięk-

szenia dostępności komunikacyjnej to m.in.:


inwestycje drogowe – w tym obwodnica Olsztyna, droga ekspresowa S-51, droga krajowa
nr 16, rozwiązywanie problemów komunikacyjnych wewnątrz Olsztyna, rozbudowa dróg
rowerowych;



inwestycje w infrastrukturze kolejowej, w tym modernizacja odcinków Iława – Olsztyn –
Korsze oraz Olsztyn – Działdowo i Olsztyn – Braniewo;



rozbudowa infrastruktury lotniczej (Szymany) i transportu wodnego śródlądowego i morskiego;



zintegrowany transport publiczny w ośrodkach miejskich, w szczególności w największych
miastach.
W okresie realizacji strategii planuje się podejmowanie działań mających na celu rozwój

zintegrowanych systemów transportu publicznego – służących rozwojowi gospodarczemu oraz
ochronie miasta przed nadmiernym hałasem i zanieczyszczeniem środowiska.
Aglomeracja Olsztyna została wyróżniona w strategii jako jeden z dziewięciu obszarów
strategicznej interwencji, której efektem ma być m.in. wzrost funkcji metropolitalnych Olsztyna
(medyczne, kulturowe, centrum naukowo-technologiczne), wzmocnienie funkcji gospodarczych oraz rozwój zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego aglomerację.
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W „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym” Olsztyn Główny
uznano za strategiczny dworzec kolejowy – potencjalny punkt handlowy mogący pełnić rolę
zintegrowanego węzła przesiadkowego, w którym następuje skomunikowanie pociągów różnych kategorii oraz powiązania z innymi środkami transportu publicznego. Dokument określa
jako możliwe warianty rozwoju, w wariantach minimalnym i prawdopodobnym – utrzymanie
obecnych połączeń kolejowych z Olsztyna, w wariancie maksymalnym – rozszerzenie o dwie
nowe relacje.
Plan transportowy dla województwa warmińsko-mazurskiego8 uznaje Olsztyn za ważny
węzeł przesiadkowy, w którym dworzec kolejowy jest „blisko zintegrowany z komunikacją autobusową oraz przystankami komunikacji miejskiej”. Dworzec kolejowy w Olsztynie został nazwany w tym planie kluczowym węzłem komunikacyjnym, z którego przewidziano siedem kierunków połączeń kolejowych: Działdowo, Iława, Elbląg, Braniewo, Bogaczewo, Korsze
i Szczytno. Plan transportowy dla województwa warmińsko-mazurskiego określa także sieć
połączeń autobusowych w wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,
obejmującą odpowiednio 40 i 17 połączeń z Olsztyna.
2.3. Analiza obecnych dokumentów strategicznych związanych z rozwojem
systemu publicznego transportu zbiorowego w mieście
Podstawowym dokumentem strategicznym związanym z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w mieście jest uchwalony w dniu 31 października 2012 r. przez Radę Miasta
Olsztyna „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027” (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz.
3555). Plan obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Olsztyna oraz gmin ościennych, z którymi miasto Olsztyn zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Dywity, Purda i Barczewo.
Plan przyjmuje za podstawę kompleksowych zmian w sieci miejskiego transportu zbiorowego w Olsztynie (w segmencie przewozów o charakterze użyteczności publicznej) projekt
budowy torowisk i funkcjonowania komunikacji tramwajowej.

Uchwała nr XXX/582/2013 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.09.2013 r.
w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2874.
8
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Projekt ten zakłada:


budowę I etapu sieci tramwajowej o długości ok. 10 km (trasa linii podstawowej: Jaroty –
al. Sikorskiego – Obiegowa – Kościuszki – Dworzec Główny, z odgałęzieniami do Uniwersytetu i do Starego Miasta) i zaadaptowaniem skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii
tramwajowej;



zakup 15 składów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, o pojemności
ok. 200 pasażerów każdy;



wybudowanie odcinka planowanej ul. Obiegowej – pomiędzy al. Sikorskiego i al. Piłsudskiego – dla odciążenia ulic, w których przewidziano wprowadzenie linii tramwajowej
w przekrój uliczny;



wybudowanie pasów wyłącznego ruchu dla autobusów o łącznej długości ok. 6,8 km
na głównych ciągach drogowych w centrum;



zrealizowanie systemów inteligentnego sterowania ruchem, w skład których wchodzić
będą:


podsystem sygnalizacji świetlnej;



podsystem informacji dla pasażerów;



podsystem sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego;



podsystem biletu elektronicznego.
W ramach inwestycji związanych z uruchomieniem w Olsztynie komunikacji tramwajo-

wej, do końca 2015 r. planuje się:


budowę wydzielonego torowiska – o długości 5 922 mb toru pojedynczego;



budowę torowiska wbudowanego w jezdnię – o długości 5 862 mb toru pojedynczego;



budowę torowiska w pasie drogowym – o długości 9 436 mb toru pojedynczego;



budowę 2 stacji prostownikowych (zasilania);



zakup 15 szt. składów tramwajowych;



instalację systemu inteligentnego sterowania ruchem (ITS);



przebudowę 15,298 km ulic;



budowę 6,8 km pasów dla wyłącznego ruchu autobusów – w ramach priorytetu w ruchu
drogowym;



zakup i montaż 121 komputerów pokładowych dla celów ITS;



budowę Centrali Sterowania Ruchem oraz Centrum Zarządzania Transportem Publicznym;



objęcie 60 skrzyżowań systemem inteligentnego sterowania ruchem;



adaptację geometrii na 5 skrzyżowaniach;



zakup i instalację systemu biletu elektronicznego;



budowę zajezdni tramwajowej.
16
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Na poszczególnych odcinkach projektowanych tras tramwajowych zaplanowano następującą prędkość maksymalną dla tramwajów:


ul. Witosa, ul. Płoskiego, al. Sikorskiego (w fazie projektowania podsystemu tramwajowego
– nowe odcinki ulic) – 70 km/h;



al. Sikorskiego (istniejący odcinek od ul. Wilczyńskiego do „Real”) – 70 km/h;



al. Sikorskiego (istniejący odcinek od „Real” do ul. Pstrowskiego) – 60 km/h;



ul. Obiegowa (projektowany odcinek ulicy) – 70 km/h;



ul. Żołnierska i ul. Kościuszki (istniejące odcinki ulic) – 30 km/h;



odgałęzienia do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ul. Tuwima (istniejący odcinek
ulicy) – 50 km/h;



odgałęzienia do Wysokiej Bramy w al. Piłsudskiego (istniejący odcinek ulicy) – 30 km/h.
Planowana prędkość komunikacyjna tramwajów w poszczególnych relacjach tras wynie-

sie:


z osiedla Jaroty do Dworca – 23,7 km/h;



z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego do Dworca – 20,2 km/h;



z osiedla Jaroty do Wysokiej Bramy – 23,2 km/h.
Planowana prędkość eksploatacyjna tramwajów obsługujących poszczególne relacje wy-

niesie:


z osiedla Jaroty do Dworca – 15,4 km/h;



z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego do Dworca – 12,6 km/h;



z osiedla Jaroty do Wysokiej Bramy – 14,7 km/h.
W związku z realizacją ww. inwestycji przyjęto w planie osiągnięcie wzrostu liczby pasa-

żerów w transporcie zbiorowym po zakończeniu jej realizacji o 3,3 mln osób rocznie, a w perspektywie do 2036 r. – o 4,1 mln osób.
W celu poprawy warunków ruchu komunikacji autobusowej, równolegle z uruchomieniem komunikacji tramwajowej, przyjęto w planie utworzenie korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego w ciągach ulic:


al. Niepodległości – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka;



al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – Partyzantów.
Prognozowana w dokumencie liczba wozokilometrów w olsztyńskiej komunikacji miej-

skiej przedstawiona została w tabeli 1.
Opracowanie pn. „Aktualizacja studium komunikacyjnego dla miasta Olsztyna” przewidywało dwa scenariusze rozwoju systemu komunikacyjnego miasta – z budową sieci tramwajowej i bez realizacji tego zadania. W scenariuszu II (z realizacją sieci tramwajowej) w studium
podkreślono istotny wpływ realizacji tej inwestycji na komfort podróży transportem publicznym
17
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i spodziewane przesunięcie podróżujących z komunikacji indywidualnej do komunikacji zbiorowej.
Tab. 1. Prognozowana liczba wozokilometrów olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w przekroju jednostek administracyjnych w 2015 r., w 2020 r. i w 2027 r.
Jednostka
administracyjna

Lata
2015

2020

2027

Olsztyn

7 560 400

8 133 400

8 865 600

Dywity

188 200

205 000

230 000

Purda

19 600

20 000

23 500

Stawiguda

74 500

78 000

86 000

7 842 700

8 436 400

9 205 100

Razem

Źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata
2012-2027”, s. 71.

Brak realizacji inwestycji budowy południowej obwodnicy miasta oraz budowy sieci tramwajowej skutkowałby do 2030 r., zgodnie z opracowanymi prognozami ruchu, przekroczeniem
przepustowości wielu kluczowych dla miasta ciągów komunikacyjnych, doprowadzając w okresie szczytów przewozowych do kongestii drogowej, obejmującej większość głównych arterii.
Realizacja obwodnicy południowej Olsztyna wpływa na zdecydowaną poprawę warunków ruchu drogowego w mieście, zmniejszając skalę przeciążenia ulic ruchem drogowym. Przekroczenie przepustowości ulic występowałoby w mniejszym zakresie i w mniejszej skali niż w wariancie poprzednim, ale kongestia w ruchu drogowym w szczycie komunikacyjnym byłaby jednak nadal zjawiskiem codziennym. Prognozy wykazały, że dopiero realizacja obydwu zadań:
południowej obwodnicy miasta i uruchomienia podsystemu tramwajowego w olsztyńskiej komunikacji miejskiej, pozwoli na znaczne zmniejszenie obciążenia ulic ruchem pojazdów. W takim przypadku, w 2030 r. jedynie na odcinku ul. Bałtyckiej wystąpią przekroczenia przepustowości, natomiast bez realizacji obydwu tych zadań przekroczenia przepustowości wystąpią
w 2030 r. na wielu ulicach miasta.
Studium wskazuje także na konieczność realizacji założonej sieci dróg rowerowych w pełnym zakresie (minimum 85 km), mającej pozytywny wpływ na obciążenie ruchem drogowym
w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych.
Wsparcie rozwoju obszarów funkcjonalnych będzie możliwe w większym zakresie w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Miejskie ośrodki funkcjonalne będą wspierane w ramach programów ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie partnerstwa jednostek samorządu
terytorialnego (JST) – miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, przede wszystkim
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych (do takich obszarów należy miasto Olsztyn
i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu), które mogą realizować wspólne zintegrowane przedsięwzięcia.
Obszar ZIT Olsztyna obejmuje centrum Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) –
Miasto Olsztyn i strefę zewnętrzną MOF – 6 gmin w bezpośrednim sąsiedztwie miasta: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Zasięg terytorialny MOF Olsztyna
przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Obszar ZIT Olsztyna
Źródło: www.olsztyn.eu/o-olsztynie/strona-glowna/zit.

Samorządy zamierzające realizować ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – Związku ZIT. W aglomeracji olsztyńskiej Związek ZIT tworzy miasto
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Olsztyn, gminy wchodzące w skład MOF Olsztyna oraz Powiat Olsztyński. Porozumienie administracyjne w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Olsztyna podpisane zostało w dniu 6 marca 2014 r., natomiast w dniu 11 maja 2015 r. gminy
tworzące MOF Olsztyna podpisały porozumienie w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Olsztyna, w którym rolę lidera przyznano miastu
Olsztyn.
W celu uzyskania możliwości wystąpienia o finansowanie ze środków europejskich, dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, musi zostać opracowana Strategia
ZIT oraz podpisane porozumienie wdrożeniowe z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Strategia MOF Olsztyna wyznacza siedem celów strategicznych związanych z gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi, uporządkowaniem przestrzeni publicznej, zwiększeniem
efektywności energetycznej, podniesieniem konkurencyjności i innowacyjności, wzrostem jakości usług, budową tożsamości oraz podniesieniem jakości komunikacji zbiorowej
i transportu drogowego (cel strategiczny 2).
Dla realizacji celu strategicznego 2 przyjęto następujące priorytety:


poprawę połączeń drogowych – dla zwiększenia dostępności do sieci TEN-T – poprzez budowę dojazdów do południowej obwodnicy Olsztyna;



poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – poprzez budowę i rozbudowę
ścieżek rowerowych i innych inwestycji w pasie drogowym;



rozwój zrównoważonego transportu drogowego – poprzez budowę multimodalnego węzła
przesiadkowego, zwiększenie poziomu inwestycji w tabor niskoemisyjny, rozwój zintegrowanego systemu sterowania transportem zbiorowym, rozwój infrastruktury szynowej, autobusowej, parkingów park&ride i bike&ride oraz zadań związanych z uspokojeniem ruchu
w centrum.
Za projekt strategiczny, Strategia MOF przewiduje m.in. realizację sieci drogowej w gmi-

nach, której zadaniem ma być zwiększenie dostępności do południowej obwodnicy miasta –
w ramach projektu „Mobilny MOF”.
Jako projekty komplementarne, przewiduje się realizację przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020:
1. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – projekt podstawowy” w tym: przedłużenie
linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym
węzłem przesiadkowym przy Dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej,
zakup taboru tramwajowego, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy
Dworcu PKS/PKP, przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego
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wraz z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów), rozbudowa systemu ITS, rozbudowa
systemu komunikacyjnych dróg rowerowych w Olsztynie.
2. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – projekt rezerwowy” w tym: przedłużenie
linii tramwajowej na odcinku Al. Piłsudskiego od ul. Dworcowej do Kościuszki
i do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, zakup taboru tramwajowego, przebudowa
Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 – przejście graniczne Bezledy), przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie, rozbudowa systemu
ITS.
3. Rozbudowa oraz przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku ul. Warszawska –
węzeł Jaroty – w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna DK16.
4. Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy
Olsztyna.
5. Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego od węzła drogowego Pieczewo w ciągu obwodnicy.
6. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta
do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka).
2.4. Tendencje i prognozy rozwoju motoryzacji oraz układu komunikacyjnego
miasta
Dane dotyczące wskaźników motoryzacji dla Olsztyna kształtują się niekorzystnie dla popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego. Liczbę samochodów osobowych zarejestrowanych w Olsztynie oraz jej prognozę do 2027, przedstawiono na rysunku 2.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. w Olsztynie zarejestrowanych było 99 258 pojazdów, w tym 76 428 samochodów osobowych, czyli aż o 10 976 więcej
niż pięć lat wcześniej. Wskaźnik motoryzacji wyniósł 568,2 pojazdów i 437,5 samochodów
osobowych na 1 000 mieszkańców miasta.
Zmiany w zakresie wskaźnika motoryzacji oraz liczby zarejestrowanych samochodów
w ciągu ostatnich kilku lat odzwierciedlają systematyczny wzrost liczby pojazdów i samochodów osobowych poruszających się po olsztyńskich ulicach. Trend wzrostowy zapewne utrzyma
się także w przyszłości. Przygotowana dla Olsztyna ostrożna prognoza wskaźnika motoryzacji
zakłada w 2027 r. wzrost liczby pojazdów do 106,7 tys., a samochodów osobowych –
do 84,0 tys. Oznacza to przyrost liczby pojazdów i samochodów osobowych odpowiednio
o 11,7 i 13,5%, czyli osiągnięcie w 2027 r. wskaźnika motoryzacji na poziomie 635 pojazdów
i 497 samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców. Wersję ostrożną prognozy można uznać
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za prawdopodobną w przypadku pełnej realizacji obecnego i planowanego programu inwestycji
w podsystem tramwajowy. Przygotowana alternatywna prognoza pesymistyczna, zakładająca
kontynuację dotychczasowych tendencji, wskazuje na potencjał wzrostu ruchu drogowego
w przypadku braku działań inwestycyjnych w rozbudowę sieci przyjaznej dla mieszkańców komunikacji miejskiej. W wersji pesymistycznej wskaźnik motoryzacji osiągnie w 2027 r. poziom
815 pojazdów i 680 samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców.
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Liczba samochodów osobowych
Prognoza liczby samochodów osobowych ostrożna
Prognza liczby samochodów osobowych pesymistyczna

Rys. 2. Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Olsztynie
i jej prognoza do 2027 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W procesie kształtowania systemu komunikacyjnego Olsztyna konieczne jest koordynowanie polityki transportowej z polityką przestrzenną – w celu zmniejszenia terenochłonności
infrastruktury transportowej przy jak największym zaspokojeniu potrzeb przemieszczania się
w obrębie miasta i poza jego granice.
Priorytety strategii zrównoważonego rozwoju transportu w mieście są następujące:


przekształcenie sieci transportowej miasta w sprawny i funkcjonalny element infrastruktury
regionu i systemu transportowego kraju, zapewniający dogodne powiązania z innymi regionami i z europejskim systemem transportowym;



zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania osób
wewnątrz miasta i ułatwienie przemieszczania do obszarów zewnętrznych;
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wdrożenie preferencji dla ekologicznego publicznego transportu zbiorowego wraz z wprowadzeniem stref ograniczonego dostępu do wybranych rejonów miasta dla samochodów
osobowych;



stworzenie dogodnych możliwości do przemieszczania się pieszego i systemu rozbudowanych dróg rowerowych;



organizowanie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dostępnego dla
osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz o zminimalizowanym negatywnym oddziaływaniu na środowisko;



wyznaczenie korytarzy dla przemieszczania ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych,
w jak najmniejszym stopniu zakłócającego ruch w mieście.
Lawinowy przyrost liczby samochodów w Polsce, w tym i w Olsztynie, spowodował wzrost

kongestii w ruchu drogowym, szczególnie w godzinach szczytów. Bez podjęcia odpowiednich
działań, nasilą się jeszcze bardziej występujące już przejawy niesprawnego funkcjonowania
systemów transportowych, wynikające z przeciążenia układów drogowych. Zatłoczenie ulic,
będące rezultatem ciągle wzrastającej liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi,
obejmuje coraz większe obszary miast. Wydłużają się okresy występowania poważnych utrudnień w ruchu oraz zwiększa się deficyt miejsc parkingowych. Wywiera to negatywny wpływ
na jakość życia, przejawiający się nie tylko w znacznym dyskomforcie przemieszczania się
po mieście, ale i w powstawaniu wielu zagrożeń, takich jak: obniżenie poziomu bezpieczeństwa
ruchu, wzrost zanieczyszczenia atmosfery, wzrost obciążenia hałasem, likwidacja terenów zielonych z ich przeznaczaniem na parkingi, czy postępujące wykluczenie społeczne osób niemogących używać samochodu osobowego.
Zatłoczenie dróg ruchem samochodowym utrudniło szczególnie dotkliwie poruszanie się
pojazdów transportu zbiorowego, w szczególności autobusowego – obniżyła się prędkość komunikacyjna, nastąpił spadek regularności i punktualności kursowania pojazdów, wzrósł natomiast stopień niepewności osiągnięcia celu podróży w zaplanowanym czasie – powodując,
że udział transportu zbiorowego w realizacji podróży systematycznie spadał. Konkurencja
transportu indywidualnego oraz niska rentowność lokalnych przewozów komunikacją zbiorową
spowodowały także postępującą dezintegrację transportu publicznego obsługującego aglomeracje.
Miasta duże oraz tworzące aglomeracje jako pierwsze przystąpiły do procesu odnowy
transportu publicznego, przystępując do wymiany taboru na ekologiczny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wprowadzając nowoczesne systemy zarządzania transportem
publicznym i systemy informacyjne, prowadząc aktywną politykę taryfową oraz wprowadzając
ograniczenia w poruszaniu się i parkowaniu samochodów osobowych w centrach.
23

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Na rysunku 3 przedstawiono przebieg dróg na obszarze MOF Olsztyna, planowanych
do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rys. 3. Sieć dróg planowanych do realizacji w ramach ZIT dla MOF Olsztyna
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Olsztyna.

Główny problem miast, w których wewnętrzny transport publiczny oparty jest wyłącznie
na systemie linii autobusowych, stanowi rosnący stopień kongestii w ruchu drogowym. Wobec
społecznej niechęci do akceptacji preferencji w ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej
(buspasy, strefy ograniczonego dostępu dla pojazdów indywidualnych), trudno jest w takich
miastach transportowi zbiorowemu osiągnąć atrakcyjne warunki i czasy przejazdu, które byłyby konkurencyjne w stosunku do podróży odbywanych samochodami osobowymi. Problem
ten występuje w mniejszym zakresie w miastach posiadających komunikację tramwajową.
Tramwaje, poruszając się w większości po wydzielonym torowisku, charakteryzują się bowiem
większą niezależnością od kongestii w ruchu drogowym, niezawodnością kursowania, a przy
tym dużą pojemnością i – w przypadku taboru nowego – także znacznie wyższym komfortem
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jazdy. W rezultacie, w polskich miastach wzrasta pozytywny stosunek do podróżowania tramwajami. Nie bez znaczenia jest także bezemisyjność w granicach miast tego środka transportu
publicznego.
Miasto Olsztyn, dostrzegając korzyści z wprowadzenia alternatywnego wobec podsystemu autobusowego podsystemu komunikacji szynowej, zdecydowało się na uruchomienie
(ponowne) zbudowanej od podstaw nowej sieci połączeń komunikacji tramwajowej.
Istotnym elementem, który dodatkowo wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie transportu publicznego w Olsztynie, jest realizacja południowej obwodnicy miasta. Obwodnica
od węzła Olsztyn Zachód w miejscowości Kudypy do węzła Olsztyn Południe będzie miała klasę
drogi GP, a od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód będzie drogą ekspresową
S-51. Oddanie do użytku obwodnicy – wraz z siecią dróg dojazdowych do niej – nie tylko
odciąży miasto od towarowego ruchu tranzytowego, ale także pozwoli na łatwiejsze przemieszczanie się mieszkańców okolicznych miejscowości do centrum Olsztyna – przebudowanymi ulicami wjazdowymi. Odciążenie ulic wewnątrzmiejskich z ruchu tranzytowego poprawi warunki
funkcjonowania transportu publicznego w Olsztynie.
2.5. Uwarunkowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta
i okolicznych gmin
Olsztyn jest miastem wojewódzkim, usytuowanym na Warmii – w północno-wschodniej
Polsce, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto jest położone nad
rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego, wchodzącego w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego. W Olsztynie skoncentrowały się główne funkcje gospodarcze, społeczne,
edukacyjne i kulturalne województwa. Miasto graniczy z obszarami gmin: Barczewo, Dywity,
Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.
Olsztyn zajmuje powierzchnię 88,3 km2. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., miasto
zamieszkiwało 173,8 tys. mieszkańców.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna Olsztyna wynika z naturalnych warunków ukształtowania terenu. Głęboko wcięta dolina rzeki Łyny, stanowiąca korytarz ekologiczny, dzieli miasto wzdłuż osi północ-południe na dwie części, o porównywalnej powierzchni. Obszar miasta
charakteryzuje się znacznym pofałdowaniem terenu (kemy, pagórki morenowe), występowaniem dolin i wytopiskowych zagłębień polodowcowych oraz lokalnie znacznymi deniwelacjami.
Najwyżej położonym obszarem miasta Olsztyna jest rejon ulicy Masztowej – z wieżą telewizyjną – oraz osiedli: Mazurskie, Jaroty i Pieczewo, w których rzędne miejscami przekraczają
150 m. n.p.m. Najniżej położonymi rejonami miasta są łąki w dolinie rzeki Łyny w południowej
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części miasta, położone nawet poniżej 100 m. n.p.m., a także okolica Redykajn, w której
rzędna terenu osiąga nawet poziom poniżej 90 m. n.p.m.
Olsztyn jest miastem nieposiadającym administracyjnego podziału na dzielnice. W granicach administracyjnych miasta wyodrębniono natomiast 23 osiedla. Znaczną część obszaru
miasta stanowią lasy (21% powierzchni), w tym położony na północy Las Miejski oraz akweny
wodne (niemal 10%). Obszary te, wraz z głębokimi dolinami, dzielą miasto na części, powiązane ze sobą stosunkowo wąskimi przesmykami z ciągami komunikacyjnymi. Dzielnice północno-wschodnie (Redykajny, Likusy, Gutkowo i Dajtki) oddzielone są od zwartej zabudowy
centrum obszarami jezior i lasów z połączeniem pojedynczymi ciągami komunikacyjnymi.
Kolejnym rejonem oddzielonym od centrum jest osiedle akademickie Kortowo, połączone
z pozostałą częścią miasta dwoma ciągami komunikacyjnymi – al. Warszawską i ul. Tuwima.
Podobnie, pasmami terenów zielonych oddzielone są od zwartej części miasta położone
na wzgórzach południowe osiedla mieszkaniowe: Jaroty, Pieczewo, Nagórki, Brzeziny i Osiedle
Generałów. Dostęp do tych dzielnic mieszkaniowych zapewniają dwa południkowe ciągi komunikacyjne: al. Sikorskiego oraz ulice Krasickiego i Synów Pułku. Taki układ drogowy powoduje
powstawanie zatorów, wydłużających czas dojazdu do centrum w okresie szczytów komunikacyjnych. Dodatkowym utrudnieniem w zachowaniu płynności ruchu jest rozwijająca się strefa
zabudowy wielorodzinnej w gminach Purda i Stawiguda – w bezpośrednim sąsiedztwie granicy
miasta Olsztyna – korzystająca z tych samych ciągów komunikacyjnych. Dostępność komunikacyjna południowych osiedli mieszkaniowych ulegnie poprawie dopiero po zrealizowaniu inwestycji budowy południowej obwodnicy miasta.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dzieli miasto na strefy: centralną śródmiejską (C), uniwersytecką (U), mieszkaniowe (M1 do M10), usługowo-gospodarcze (G1 do G3)
oraz otoczenia jezior i Lasu Miejskiego (O1 do O4 i L). Opisany podział Olsztyna na strefy
przedstawiono na rysunku 4.
Strefa Śródmiejska – Centrum obejmuje obszar zwartej zabudowy Starego Miasta, tereny
śródmiejskie oraz sąsiadującą historyczną zabudowę mieszkaniową, w rejonie dworca kolejowego Olsztyn Główny i przystanków Olsztyn Zachodni. W obszarze tym skoncentrowane są
usługi miejskie, regionalne i krajowe, funkcje usług komercyjnych, w tym centra handlowe,
obiekty turystyczne, kulturalne i sportowe oraz zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności. Studium przewiduje wprowadzenie komunikacji tramwajowej oraz modernizację układu
komunikacyjnego w rejonie Dworca Głównego (obecnie realizowane) – w ramach zintegrowanego projektu przebudowy dworca i zagospodarowania przestrzeni publicznej.
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Rys. 4. Podział Olsztyna na strefy
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Olsztyna,
załącznik do Uchwały nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyna z dn. 16.05.2013 r., s. 31.

Strefa Uniwersytetu położona jest po obu stronach al. Warszawskiej i zawiera się pomiędzy Jeziorem Kortowskim a doliną rzeki Łyny. Podstawową funkcją są tu usługi szkolnictwa
wyższego i ochrony zdrowia oraz funkcja mieszkaniowa, o średniej i niskiej intensywności.
Studium przewidywało wprowadzenie do tej strefy komunikacji tramwajowej (co jest realizowane).
Strefy usługowo-gospodarcze we wschodniej części miasta obejmują funkcje: usług,
przemysłu, baz i składów oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Najważniejszymi firmami zlokalizowanymi w tych strefach są Michelin Polska wraz z centrum Logistycznym oraz
Indykpol. Przy granicy ze strefą śródmiejską znajdują się obiekty MPK w Olsztynie Sp. z o.o.,
gdzie budowane są obiekty zajezdni tramwajowej.
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W strefach otoczenia jezior przewidywany jest rozwój funkcji: usług, turystyki, sportu
i rekreacji oraz mieszkalnictwa – z przeważającą zabudową jednorodzinną o niskiej intensywności.
Strefy mieszkaniowe w północno-zachodniej części miasta oraz w otoczeniu jeziora
Skanda, przewidziane są głównie dla zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności – z przewagą zabudowy jednorodzinnej – oraz na aktywność gospodarczą o niewielkiej skali. Pozostałe
strefy mieszkaniowe przewidziane są głównie dla zabudowy wielorodzinnej o wysokiej i średniej intensywności, a także powiązanych z nią usług. W obszarach pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi lokalizowane są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Studium przewiduje rozwój obsługi osiedli w części południowej miasta liniami tramwajowymi (co zostało obecnie
zapoczątkowane).
2.6. Czynniki demograficzne, społeczne i gospodarcze
Czynnikami demograficznymi determinującymi popyt na usługi komunikacji miejskiej
w Olsztynie są:


liczba mieszkańców;



struktura wiekowa mieszkańców;



aktywność zawodowa i edukacyjna mieszkańców, w tym liczba uczniów i studentów;



wielkość i kierunki migracji.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2014 r. Olsztyn liczył

173 831 mieszkańców, co oznacza, że od 2010 r. liczba mieszkańców Olsztyna zmniejszyła się
o 1 557 osób (0,9%). Na obecną liczbę mieszkańców Olsztyna oraz zmiany w tym zakresie
wpływ mają przede wszystkim dodatni przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji, które to
zjawiska utrzymują się niezmiennie od kilku lat. Zmiany liczby ludności Olsztyna i jej strukturę
wg kryterium aktywności zawodowej, przedstawiono w tabeli 2.
Jedną z istotnych cech opisujących daną populację, jest udział ludności w różnych kategoriach wiekowych: w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. W 2014 r.
w Olsztynie w wieku przedprodukcyjnym było 16,6% ogółu populacji mieszkańców miasta,
w wieku produkcyjnym – 64,0%, a w wieku poprodukcyjnym – 19,4%. W czasie ostatnich
czterech lat systematycznie zmniejszała się liczba mieszkańców Olsztyna w wieku produkcyjnym (o 5,6%), wzrastała natomiast liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (o 19,4%).
Liczba mieszkańców młodych pozostawała natomiast niemal bez zmian (zmniejszyła się tylko
o 0,9%). Podobne zmiany struktury mieszkańców są charakterystyczne dla całego kraju, z reguły jednak w większych miastach spada także liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym.
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Tab. 2. Zmiany liczby ludności Olsztyna i jej struktura w latach 2010-2014
Liczba mieszkańców w roku
Segment mieszkańców

2010

Mieszkańcy ogółem

2011

2012

2013

2014

175 388 175 420 174 641 174 675 173 831

Dynamika
2014:2010
[%]
99,11

w tym:
− w wieku przedprodukcyjnym
− w wieku produkcyjnym
− w wieku poprodukcyjnym

29 034

28 714

28 704

28 725

28 770

99,09

117 845

116 990

114 934

113 616

111 295

94,44

27 707

29 716

31 003

32 334

33 766

121,87

2,4

1,8

1,0

0,8

b.d.

-

-407

-277

-36

-109

b.d.

-

w tym:
− przyrost naturalny
− saldo migracji
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Prognozy demograficzne dla Olsztyna – sporządzone przez GUS na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. i przedstawione w tabeli 3 – zakładają utrzymanie się
tych tendencji do 2035 r. Liczba ludności miasta wyniesie – wg danych GUS – w 2020 r.
i 2035 r. odpowiednio 166,9 i 162,7 tys. osób, co oznacza jej spadek o 6,4% do 2035 r.
Tab. 3. Prognozowana liczba ludności Olsztyna w latach 2020-2035
Przedział wiekowy

2020

2025

2030

2035

0-4

7 863

7 484

6 617

6 025

5-9

7 886

7 671

7 303

6 461

10-14

8 515

7 667

7 446

7 070

15-19

6 831

8 327

7 510

7 271

20-24

7 826

6 928

8 420

7 594

25-29

11 106

8 532

7 592

9 118

30-34

14 616

11 661

9 075

8 104

35-39

16 264

14 289

11 465

8 955

40-44

14 563

15 676

13 782

11 068

45-49

11 777

14 011

15 094

13 268

50-54

9 535

11 355

13 533

14 575

55-59

9 921

9 145

10 937

13 042
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Przedział wiekowy

2020

2025

2030

2035

60-64

12 133

9 416

8 751

10 498

65-69

12 124

11 295

8 870

8 306

70-74

9 370

11 037

10 401

8 256

75-79

4 432

8 109

9 669

9 205

80-84

3 780

3 458

6 446

7 815

85 i więcej

3 662

3 953

3 946

6 091

172 204

170 014

166 857

162 722

Razem

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Zmianie ulegnie także struktura mieszkańców Olsztyna. Do 2035 r. należy spodziewać
się spadku o około 15% liczby pasażerów kupujących bilety normalne (pełnopłatne) olsztyńskiej komunikacji miejskiej i jednocześnie zwiększenia się liczby osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych (mieszkańcy w wieku do 4 i powyżej 70. roku życia) – aż o 46% w stosunku do liczby osób obecnie korzystających z tych uprawnień. Liczba mieszkańców w wieku,
w którym uczy się lub studiuje, zmniejszy się natomiast w tym okresie o około 17%.
Tab. 4. Prognozowana liczba ludności Olsztyna w latach 2020-2035
Wyszczególnienie

Prognozowana liczba mieszkańców w poszczególnych latach
2020

Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny

2030

2035

28 348

28 019

25 756

23 934

108 373

104 067

102 772

101 378

35 483

37 928

38 329

37 410

172 204

170 014

166 857

162 722

Wiek poprodukcyjny
Razem

2025

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Przedstawione tendencje demograficzne determinują zmiany w układzie komunikacyjnym i ofercie przewozowej olsztyńskiej komunikacji miejskiej, zwłaszcza w aspekcie przebiegu
tras linii i częstotliwości kursowania pojazdów oraz wpływają na osiągany współczynnik odpłatności.
W podziale na główne grupy wiekowe, prognozy GUS – na bazie spisu powszechnego
z 2011 r. – wskazują również na wzrost liczby mieszkańców Olsztyna w wieku poprodukcyjnym
(o 11% w 2035 r. w porównaniu do 2014 r.), przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby osób
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w wieku przedprodukcyjnym (o 17%) oraz produkcyjnym (o 9%). Konsekwencją przedstawionych zmian demograficznych, w kontekście rozwoju transportu publicznego, będzie systematyczne zwiększanie się liczby pasażerów uprawnionych do korzystania z ulg, w tym do przejazdów bezpłatnych, kosztem pasażerów nabywających bilety normalne (pełnopłatne).
W roku szkolnym 2013/2014 w Olsztynie funkcjonowało łącznie 192 szkół i placówek
edukacyjnych, do których uczęszczało 32,2 tys. dzieci i uczniów. W mieście działały również
4 uczelnie wyższe (Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” wchodzi
w skład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), na których w 2013 r. studiowało 31 tys. studentów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba studentów na olsztyńskich
uczelniach w ciągu pięciu lat zmniejszyła się o ponad 9 tys. osób (tj. o 28%). Liczbę przedszkoli
i szkół – wraz z liczbą uczęszczających do nich dzieci i uczniów – przedstawiono w tabeli 5.
Tab. 5. Liczba przedszkoli i szkół w Olsztynie wraz z liczbą uczęszczających
do nich dzieci i uczniów – stan na 31 grudnia 2013 r.
Rodzaj placówki oświatowej

Liczba uczniów
i przedszkolaków

Liczba placówek

Przedszkole samorządowe

66

6 027

Szkoła podstawowa

31

9 562

Gimnazjum

31

5 293

9

908

Liceum ogólnokształcące

36

6 188

Technikum i liceum profilowane

12

3 577

Szkoła policealna

6

402

Szkoła artystyczna

1

258

192

32 215

Szkoła zawodowa

Razem:
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Do czynników społecznych wpływających na popyt na usługi transportu miejskiego
w Olsztynie zaliczyć można m.in.:


liczbę przejazdów na podstawie uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych;



stopę bezrobocia i liczbę osób bezrobotnych;



liczbę osób objętych pomocą społeczną;



liczbę osób pracujących;



przeciętne miesięczne wynagrodzenie.
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W tabeli 6 przedstawiono liczbę przejazdów zrealizowanych w olsztyńskiej komunikacji
miejskiej na podstawie biletów normalnych i ulgowych w latach 2011-2014.
Tab. 6. Liczba przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w latach 2011-2014
Wyszczególnienie

2011*

2012

2013

2014

Roczna liczba przejazdów ogółem

22 154 711

31 232 202

30 124 417

29 062 091

Roczna liczba przejazdów na podstawie
uprawnień do przejazdów ulgowych

14 088 984

19 617 466

18 998 820

18 144 696

* – od kwietnia do grudnia 2011 r.
Źródło: dane Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Podstawowym narzędziem realizacji polityki społecznej za pośrednictwem transportu
miejskiego są uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Zgodnie z danymi Zarządu
Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, w 2014 r. roczna liczba przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej wyniosła 29 062 091, z czego 62,4% stanowiły przejazdy na podstawie uprawnień do przejazdów ulgowych.
Tab. 7. Bezrobotni, pracujący oraz stopa bezrobocia w Olsztynie
w latach 2010-2014
Wyszczególnienie
Bezrobotni

2010

2011

2012

2013

2014

Dynamika
2014:2010
[%]

5 863

6 240

7 264

7 322

5 929

101,1

− bez prawa do zasiłku

4 932

5 191

6 046

6 340

5 142

104,3

− długotrwale bezrobotni

2 142

2 442

3 056

3 440

3 052

142,5

6,9

7,2

8,4

8,4

6,9

-

61 873

62 414

60 810

62 078

b.d.

-

w tym:

Stopa bezrobocia
Liczba pracujących

Źródło: dane Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego dla Olsztyna, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.,
wynosiła tylko 6,9% (przy 11,5% w skali kraju i 18,9% w województwie warmińsko-mazurskim). Liczba bezrobotnych wyniosła na koniec 2014 r. 5 929 osób, w tym 2 102 osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. W tabeli 7 przedstawiono zmianę liczby bezrobotnych w latach 2010-2014.
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Liczba bezrobotnych w okresie czterech lat wzrastała, by w ostatnim z analizowanych lat
znacznie zmaleć – do poziomu zbliżonego do 2010 r. Znacznie wyższa niż w tym czasie była
jednak w 2014 r. liczba osób długotrwale bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Olsztynie była
natomiast w całym okresie najniższa w województwie warmińsko-mazurskim.
W 2013 r. w Olsztynie pracowało 62 078 osób. Było to o 2% więcej niż rok wcześniej
i zarazem o 2% mniej niż w 2008 r. Wskaźnik liczby pracujących na tysiąc mieszkańców, obrazujący w syntetyczny sposób sytuację w zatrudnieniu, wahał się od 2009 r. w granicach +/4%, osiągając w 2013 r. wartość 355 osób na tysiąc mieszkańców.
Jednym z wyznaczników poziomu życia jest wysokość wynagrodzenia brutto. W ciągu
ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto
w Polsce. Tendencja wzrostu poziomu wynagrodzenia charakteryzuje zarówno województwo
warmińsko-mazurskie, jak i miasto Olsztyn. Od 2009 r. do 2013 r. wynagrodzenie brutto
w Olsztynie wzrosło z poziomu 3 322,72 zł do wysokości 3 795,30 zł, osiągając wzrost o 14%.
W dalszym ciągu wartość ta odbiega od przeciętnego wynagrodzenia krajowego brutto –
w 2013 r. stanowiła 97,9% średniego wynagrodzenia krajowego (w 2009 r. stanowiła 100,2%
średniej krajowej).
W 2013 r. ze wsparcia pomocy społecznej skorzystało 5 926 gospodarstw domowych
czyli o 1 006, tj. o 14,5%, mniej niż w 2009 r. Pomoc ta objęła około 11 tys. osób w 2013 r.,
tj. o prawie 2 tys. mniej niż cztery lata wcześniej.
Tab. 8. Liczba gospodarstw domowych oraz osób w gospodarstwach domowych
korzystających z pomocy społecznej w latach 2009-2013
Korzystający
ze środowiskowej
pomocy społecznej

2009

Gospodarstwa domowe
Osoby w gospodarstwach
domowych

2010

2011

2012

2013

Dynamika
2013:2009
[%]

6 932

5 669

5 443

5 625

5 926

85,5

12 856

10 794

10 102

10 358

10 873

84,6

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

W 2013 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 22 712 podmiotów działających
na terenie Olsztyna. W porównaniu do 2010 r. ich liczba wzrosła o 827, tj. o 3,8% Wśród
podmiotów działających na terenie miasta zdecydowaną większość stanowiły podmioty należące do sektora prywatnego (97,5%). Liczba podmiotów z sektora prywatnego wykazuje tendencję wzrostową, natomiast liczba podmiotów publicznych jest dość stała – waha się w niewielkich granicach, co powoduje, że udział podmiotów prywatnych rośnie.

33

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

W kontekście kształtowania się popytu na usługi komunikacyjne istotnego znaczenia nabiera struktura przedsiębiorstw wg liczby pracujących. Wśród podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących na terenie Olsztyna najliczniejszą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa
– zatrudniające do 9 osób, które w grudniu 2014 r. stanowiły 95,8 % wszystkich jednostek
zarejestrowanych w systemie REGON. Podmioty małe – o zatrudnieniu od 10 do 49 osób –
stanowiły 3,3% liczby jednostek. Udział podmiotów średnich, zatrudniających od 50 do 249
pracowników, wynosił 0,8%, natomiast dużych (250 osób zatrudnionych i więcej) – tylko 0,2%.
W porównaniu do 2010 r. zanotowano w Olsztynie wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw o 5%.
Liczba podmiotów zatrudniających 10-49 osób zmniejszyła się o 17,3%, zatrudniających 50249 osób – o 24,5%, a podmiotów dużych – o 2,6%. Spośród podmiotów dużych w Olsztynie,
pięć zatrudnia 1 000 pracowników i więcej. Największymi i najbardziej znanymi z tych podmiotów są Michelin Polska S.A., Indykpol S.A. oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Tab. 9. Podmioty gospodarki narodowej w Olsztynie zarejestrowane w systemie
REGON w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

Dynamika
2014:2010
[%]

2010

2011

2012

2013

2014

21 985

21 718

22 207

22 712

22 812

103,8

− sektor publiczny

568

572

569

577

563

99,1

− sektor prywatny

21 417

21 146

21 638

22 135

22 247

103,9

180

189

180

173

129

71,7

3 620

3 518

3 502

3 479

3 473

95,9

18 185

18 011

18 525

19 060

19 210

105,6

Ogółem
w tym:

w tym:
− rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
− przemysł i budownictwo
− pozostała działalność

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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Tab. 10. Podmioty gospodarki narodowej w Olsztynie zarejestrowane w rejestrze
REGON w latach 2010-2014 – wg klas wielkości
Wyszczególnienie

Dynamika
2014:2010
[%]

2010

2011

2012

2013

2014

21 985

21 718

22 207

22 712

22 812

103,8

20 818

20 582

21 282

21 758

21 858

105,0

− od 10 do 49 pracowników

901

877

714

745

745

82,7

− od 50 do 249 pracowników

228

219

174

172

172

75,4

38

40

37

37

37

97,3

Ogółem
w tym zatrudniające:
− do 9 pracowników

− 250 i więcej pracowników
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Na wzrost popytu i rozwój komunikacji miejskiej wpływa również szybkie tempo wzrostu
liczby zarejestrowanych nowych podmiotów. W tabeli 11 przedstawiono liczbę podmiotów gospodarki narodowej w Olsztynie z podziałem na nowo zarejestrowane i wykreślone z rejestru
REGON w latach 2010-2014.
Tab. 11. Podmioty gospodarki narodowej w Olsztynie nowo zarejestrowane
i wyrejestrowane z rejestru REGON w latach 2010-2014
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

21 985

21 718

22 207

22 712

22 812

− nowo zarejestrowane

2 214

1 887

1 877

2 152

1 837

− wyrejestrowane

1 349

2 028

1 290

1 524

1703

865

- 141

587

628

134

Ogółem
w tym:

Saldo zmian
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

W 2014 r. na terenie miasta w rejestrze REGON odnotowano 1 837 nowych podmiotów,
a wyrejestrowano 1 703 firmy. Saldo zmian w analizowanym okresie czterech lat było dodatnie.
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3. Diagnoza stanu istniejącego
3.1. Organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym
Rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Olsztyn w rozumieniu
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5,
poz. 13 z późn. zm.) od 3 stycznia 2011 r. w imieniu Prezydenta Miasta Olsztyna pełnił Zarząd
Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Od 1 lipca 2013 r. – w wyniku połączenia Zarządu
Komunikacji Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Zarządu Zieleni Miejskiej –
funkcję organizatora kontynuuje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Funkcję operatora wewnętrznego, na mocy uchwały Nr LVII/652/10 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 27 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpośredniego
powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego
transportu

zbiorowego,

sprawuje

podmiot

wewnętrzny

Gminy

Olsztyn

–

Miejskie

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Olsztynie.
Pierwsza

umowa

pomiędzy

Zarządem

Komunikacji

Miejskiej

a

Miejskim

Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. zawarta została w dniu 3 stycznia 2011 r. Drugą
umowę, o nr PP.4004/1/2012 – „Wieloletnią umowę wykonawczą o powierzeniu podmiotowi
wewnętrznemu Gminy Olsztyn wykonywania zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i gmin sąsiednich, z którymi
Gmina

Olsztyn

zawarła

stosowne

porozumienia”

–

Zarząd

Komunikacji

Miejskiej,

reprezentujący Gminę Olsztyn, podpisał z MPK Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2012 r. Umowa
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2027 r.
Gmina Olsztyn jest jedynym założycielem i jedynym udziałowcem operatora oraz
wykonuje, poprzez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, funkcje podmiotu
zarządzającego systemem zbiorowej lokalnej komunikacji miejskiej na terenie miasta Olsztyna.
ZDZiT w Olsztynie jest emitentem i dystrybutorem biletów, uprawniających do korzystania
z przewozów realizowanych przez operatorów w ramach realizacji zadania własnego miasta
Olsztyna i gmin sąsiednich, z którymi miasto Olsztyn zawarło stosowne porozumienia. ZDZiT
w Olsztynie ustala także regulaminy obowiązujące przy wykonywaniu usług przewozowych
środkami lokalnego transportu zbiorowego w Olsztynie.
MPK Sp. z o.o. posiada status jednoosobowej spółki miasta, której podstawowym celem
i przedmiotem działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy Olsztyn, tj. bieżące
zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie transportu zbiorowego
autobusowego, wynikającego z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
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(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a ponadto realizacja akceptowanych przez
miasto inwestycji, np. odnowienie taboru autobusowego. MPK Sp. z o.o. jest zatem podmiotem
wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
W dniu 17 kwietnia 2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zawarta została umowa pomiędzy Gminą Olsztyn,
reprezentowaną wówczas przez Zarząd Komunikacji Miejskiej, a konsorcjum w którego skład
wchodzą Dariusz Gackowski – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KDD Dariusz
Gackowski oraz Blue Line Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Łańcucie – w imieniu którego
działa firma KDD Dariusz Gackowski.
KDD Dariusz Gackowski w ramach powyższej umowy świadczy, i będzie świadczył przez
10 kolejnych lat, usługi przewozowe polegające na realizacji ok. 700 000 wozokilometrów
w skali każdego roku.
W 2015 r., po zakończeniu realizacji inwestycji oraz oddaniu do eksploatacji nowej sieci
tras tramwajowych, planowane jest podpisanie kolejnych umów: pierwszej – na świadczenie
przewozów tramwajowych oraz drugiej – na obsługę infrastruktury tramwajowej. Planowane
jest zawarcie tych umów pomiędzy Gminą Olsztyn, reprezentowaną przez Zarząd Dróg, Zieleni
i Transportu, a MPK Sp. z o.o. w Olsztynie.
Na rysunku 5 przedstawiono schemat funkcjonowania organizacji komunikacji miejskiej
w Olsztynie po zakończeniu realizacji inwestycji i uruchomieniu komunikacji tramwajowej.
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Poziom organizacji

Gmina Dywity

Miasto Olsztyn

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Poziom realizacji

Operatorzy autobusowi:
MPK Sp. z o.o.
KDD Dariusz Gackowski
+ Blue Line Sp. z o.o.

Operator tramwajowy:
MPK Sp. z o.o.

Pasażerowie

Legenda:
Porozumienia międzygminne

Zapłata za realizację usług

Przekazanie administracyjne zadania

Zlecanie usług przewozowych

Sprzedaż usług

Świadczenie usług

Rys. 5. Schemat organizacji rynku przewozów transportu publicznego w Olsztynie
po uruchomieniu komunikacji tramwajowej
Źródło: opracowanie własne.

Do obowiązków organizatora transportu miejskiego w Olsztynie należy przede wszystkim:


badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności
ruchowej;



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



prognozowanie i modelowanie rozwiązań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego,
badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego oraz kształtowanie struktury układu
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komunikacyjnego: ustalanie tras linii komunikacyjnych, częstotliwości kursów, rodzaju
taboru kursującego na danej linii, szczegółowych rozkładów jazdy;


zlecanie przygotowanych rozkładów jazdy do realizacji dla poszczególnych operatorów;



emisja oraz dystrybucja biletów i innych dowodów opłacenia przejazdów;



kontrola przestrzegania przez pasażerów przepisów taryfy przewozowej;



określanie standardów dla świadczonych przez operatorów usług przewozowych, zasad
oceny i kontroli jakości tych usług oraz zasad naliczania kwot nienależnych z tytułu
niezrealizowania przyjętych standardów w trakcie realizacji usługi;



nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem systemu komunikacji autobusowej oraz kontroli
realizowanych przez operatorów usług przewozowych;



uzgadnianie planów remontów i modernizacji oraz planów inwestycji w infrastrukturę
komunikacyjną, zgodnie z wymogami polityki transportowej miasta Olsztyna;



przekazywanie informacji o komunikacji autobusowej pasażerom przez środki
masowego przekazu i inne nowoczesne technologie;



opracowywanie i wywieszanie zgodnie z obowiązującymi przepisami rozkładów jazdy
i innych informacji na przystankach komunikacji miejskiej;



określenie w formie „Katalogu oznakowania pojazdów” standardów i wzorów informacji
umieszczanych w pojazdach oraz zasad oznakowania pojazdów, a także określanie
zasad i warunków umieszczania na i w pojazdach wszelkiego rodzaju reklam, ogłoszeń
i informacji;



prowadzenie audytów sprawdzających, czy wielkość środków finansowych (rekompensat)
przekazywanych

operatorowi

wewnętrznemu

na

finansowanie

kosztów

usług

przewozowych została ustalona i wypłacona w sposób prawidłowy.
Analizując zakres funkcji organizatorskich realizowanych przez ZDZiT w Olsztynie przez
pryzmat tych funkcji wyszczególnionych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, w tabeli 12 przyporządkowano te funkcje podmiotom odpowiedzialnym
w Olsztynie za ich realizację.
Skoncentrowanie niemal wszystkich funkcji organizatorskich w Zarządzie Dróg, Zieleni
i Transportu w Olsztynie, jest rozwiązaniem właściwym, umożliwiającym efektywne kształtowanie oferty przewozowej i jej dostosowywanie do preferencji i zachowań transportowych
mieszkańców. Zakres funkcji organizatorskich realizowanych przez ZDZiT w Olsztynie należy
także uznać za odpowiadający rozwiązaniom modelowym, umożliwiającym osiągnięcie wysokiego standardu usług przewozowych.
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Tab. 12. Podmioty realizujące funkcje organizatorskie w transporcie publicznym
w Olsztynie – stan na 31 maja 2015 r.
Funkcja organizatorska

Podmiot
realizujący funkcję

Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej

ZDZiT w Olsztynie

Podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu
transportowego albo do aktualizacji tego planu

ZDZiT w Olsztynie

Zapewnienie 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

ZDZiT w Olsztynie

Określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych
w przewozach o charakterze użyteczności publicznej

ZDZiT w Olsztynie

Ustalanie 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

ZDZiT w Olsztynie

Określanie 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

ZDZiT w Olsztynie

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

ZDZiT w Olsztynie

Zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

ZDZiT w Olsztynie

Ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie
z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601, z późn. zm.8), za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Rada Miasta
Olsztyna

Ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego transportu zbiorowego

ZDZiT w Olsztynie
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Podmiot
realizujący funkcję

Funkcja organizatorska
Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1370/2007

ZDZiT w Olsztynie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie oraz Urzędu Miasta Olsztyna.

Podstawowym zadaniem operatorów jest:


wykonywanie odpłatnie przewozów pasażerskich wg rozkładów jazdy oraz wytycznych
określonych przez organizatora;



dostosowywanie się do wytycznych organizatora w zakresie określonych w umowach
standardów jakości usług;



realizacja

przewozu

pasażerów

wyłącznie

przy

użyciu

pojazdów

wyposażonych

i oznakowanych zgodnie z wytycznymi organizatora;


odpowiedzialność za stan techniczny swoich pojazdów oraz bezpieczeństwo osobiste
podróżnych w trakcie realizacji usług;



dystrybucja sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;



prowadzenie

sprawozdawczości

z

wykonywanych

zadań

przewozowych

przed

organizatorem;


rozpatrywanie we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne
podmioty, które poniosły szkody w związku z wykonywaniem przez operatorów usług
przewozowych będących przedmiotem zawartych umów;



przekazywanie organizatorowi wszelkich uwag, własnych obserwacji oraz wniosków
dotyczących obsługiwanych linii, w szczególności do rozkładu jazdy, dostosowania typu
taboru do stanu napełnienia pojazdów, aby wspólnie usprawniać funkcjonowanie zbiorowej
komunikacji miejskiej.
Obowiązkiem zarówno organizatora, jak i operatorów, jest natomiast wspólne podejmo-

wanie działań ułatwiających korzystanie na co dzień z pojazdów komunikacji miejskiej osobom
niepełnosprawnym i osobom z wózkami dziecięcymi, a także podejmowanie działań mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pasażerów oraz najwyższego komfortu podróżowania.
3.2. Obecne zadania publicznego transportu zbiorowego
Wizja transportu publicznego w Olsztynie i w gminach ościennych, objętych obsługą
organizatora, zgodnie z zapisami Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego Dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój
nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania
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pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży
realizowanych własnym samochodem osobowym.
Powyższa wizja ma swoje odzwierciedlenie w statucie organizatora transportu zbiorowego – ZDZiT w Olsztynie. Celem Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie jest efektywne zarządzanie jakością publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego oraz procesami ruchu w systemie transportowym miasta, a poprzez sterowanie procesami integracji gałęzi transportu oraz mobilności systemu – poprawa warunków
życia mieszkańców i standardów podróży osób podróżujących przez obszar aglomeracyjny miasta Olsztyna.
Powyższe cele ZDZiT w Olsztynie ma realizować w szczególności poprzez:


kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju transportu w warunkach efektywnego ekonomicznie i operatywnego z punktu widzenia pasażera, mobilnego transportu zbiorowego;



sterowanie procesami integracji w systemie transportowym miasta Olsztyna oraz uczestnictwa w procesie integracji gałęzi transportu zbiorowego w obszarze aglomeracyjnym
miasta Olsztyna;



promowanie procesów kształtowania mobilności systemu transportowego w obszarze aglomeracyjnym;



zapewnienie warunków dla równego i zrównoważonego dostępu operatorów do infrastruktury szynowej, drogowej, przystankowej i dworcowej miasta Olsztyna w systemie lokalnego, publicznego transportu zbiorowego w warunkach regulowanej organizacji przewozów;



realizację optymalnych organizacyjnie i ekonomicznie procesów zlecania usług, w tym w zakresie: konserwacji, remontów i modernizacji infrastruktury torowej, sieci trakcyjnej, utrzymania w czystości przystanków;



kompleksowy nadzór nad procesami ruchu pojazdów lokalnego transportu zbiorowego;



organizację publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności:
a) organizację przewozów w obszarze administracyjnym miasta Olsztyna;
b) powierzanie i kontraktowanie usług przewozowych;
c) monitorowanie i rozliczanie wykonania zawartych umów, a w szczególności umowy
z operatorem wewnętrznym Gminy Olsztyn;
d) kontrolę jakości świadczonych przez przewoźników usług przewozowych;
e) realizację porozumień międzygminnych w zakresie organizacji przewozów w obszarze
aglomeracyjnym;
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f) badanie rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych
mieszkańców dla zrównoważenia relacji podaży i popytu usług;
g) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących transportu zbiorowego;
h) emisja, dystrybucja, rozliczanie i kontrola ważności biletów (tradycyjnych, telefonicznych oraz w formie elektronicznej karty miejskiej) oraz nakładanie wynikających z tego
tytułu opłat dodatkowych;


utrzymanie i rozwój infrastruktury transportowej miasta Olsztyna;



wydawanie i aktualizację zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zakresie kompetencji Prezydenta
Miasta Olsztyna;



kontrolę przedsiębiorców oraz kontrolę dokumentów w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania stosownego zezwolenia w zakresie kompetencji Prezydenta
Miasta Olsztyna;



promocję transportu publicznego, jako środka do zrównoważenia systemu transportu
w mieście Olsztynie (strategia marketingowa, przedsięwzięcia promocyjne).
3.3. Aspekty zakresu funkcjonowania oraz finansowania komunikacji
miejskiej w Olsztynie
Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie oraz w gminach ościen-

nych jest finansowane z trzech źródeł. Pierwsze źródło stanowią przychody ze sprzedaży biletów, drugie przychody z gmin ościennych, z którymi Gmina Olsztyn ma zawarte porozumienia
międzygminne, a trzecie – dopłaty z budżetu miasta Olsztyna. Koszty funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, przychodów ze sprzedaży biletów i gmin ościennych oraz sumę
dopłat budżetowych w latach 2012-2014, przedstawiono w tabeli 13.
Koszty funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego od 2012 r. do 2014 r. wzrosły
o ok. 7,2 mln zł. Wraz ze wzrostem kosztów nie zwiększały się jednak przychody ze sprzedaży
biletów – w tym samym czasie nastąpił spadek wpływów z biletów o około 2 mln zł.
Spowodowało to obniżenie wskaźnika odpłatności (stopnia pokrycia kosztów funkcjonowania
komunikacji miejskiej wpływami z biletów) do poziomu poniżej 50%. W związku z powyższym,
pomiędzy 2012 r. i 2014 r. nastąpił znaczny wzrost dopłat z budżetu miasta i obsługiwanych
gmin ościennych do funkcjonowania olsztyńskiej komunikacji miejskiej. Dopłata z budżetu
miasta Olsztyna, pokrywająca różnicę pomiędzy łącznym kosztem funkcjonowania publicznego
transportu miejskiego, a przychodami ze sprzedaży biletów i dopłatami gmin ościennych,
zwiększyła się z poziomu 40,8% do poziomu 49,8% całości kosztów funkcjonowania
olsztyńskiej komunikacji miejskiej.
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Tab. 13. Finansowanie olsztyńskiej komunikacji miejskiej w latach 2012-2014

Rok

Przychody
ze sprzedaży
biletów
[tys. zł]

Koszty
publicznego
transportu
zbiorowego
[tys. zł]

Rekompensata [tys. zł]
Dopłaty
budżetowe
miasta
Olsztyna

Dopłaty
gmin
ościennych

Wskaźnik
odpłatności
[%]

2012

34 366,51

59 052,55

24 088,60

597,44

58,2

2013

32 862,93

60 659,26

27 001,84

794,49

54,2

2014

32 416,02

66 222,81

33 003,85

802,94

48,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.

Specyficzna sytuacja miała miejsce w 2014 r., który charakteryzował się znacznym
wzrostem kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Olsztynie, wynikającym przede
wszystkim z zawarcia wieloletniej umowy przewozowej pomiędzy Gminą Olsztyn i MPK
Sp. z o.o., która zakłada m.in. plan odnowy taboru miejskiej spółki kosztem znacznego
podniesienia stawki za 1 wozokilometr. Pomimo, że przychody z biletów i dopłaty gmin
ościennych utrzymywały się na zbliżonym poziomie, jak w roku poprzednim, to dopłata
budżetowa Gminy Olsztyn musiała wzrosnąć o 6 mln zł – osiągając poziom 33 mln zł.
Obserwowany w Olsztynie proces stałego spadku wskaźnika odpłatności w ostatnich
trzech latach mógłby być niepokojący, gdyby nie wynikał z perspektywicznych działań
podejmowanych przez miasto i ZDZiT w Olsztynie – organizatora transportu miejskiego.
Przyjęty plan odnowy taboru, wynikający z wieloletniej umowy wykonawczej zawartej
pomiędzy Gminą Olsztyn i podmiotem wewnętrznym, z jednej strony wpływa na wzrost
kosztów funkcjonowania transportu miejskiego w Olsztynie, ale z drugiej strony osiągnięty
efekt – w postaci zmniejszenia średniego wieku pojazdów – w przyszłości przełoży się
na wzrost atrakcyjności olsztyńskiej komunikacji miejskiej. Wzrost atrakcyjności i komfortu
podróżowania spowoduje częstsze korzystanie przez mieszkańców z publicznego transportu
zbiorowego, a tym samym wpłynie na wzrost przychodów z biletów, który ma największe
przełożenie na kształtowanie się wielkości poziomu dopłat z budżetu miasta. Wzrost liczby
pasażerów przełoży się na spadek użytkowania w podróżach miejskich samochodów
osobowych, przez co osiągnięty zostanie także dodatkowy efekt zmniejszenia kongestii,
zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczenia emisji hałasu.
Podobna sytuacja będzie miała miejsce w najbliższej przyszłości – w związku
z uruchomieniem nowych linii tramwajowych. Podejmowane przez organizatora transportu
działania, mające na celu wprowadzenie wysokiej częstotliwości kursowania nowego środka
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transportu, jakim będzie tramwaj i utrzymanie w miarę możliwości wysokich częstotliwości
kursowania większości linii autobusowych, spowodują w pierwszej fazie funkcjonowania
podsystemu komunikacji tramwajowej wzrost ogólnych kosztów funkcjonowania transportu
miejskiego w Olsztynie. Zakłada się jednak, że w przyszłości, przy utrzymaniu zakładanego
atrakcyjnego poziomu realizacji zadań przewozowych, przełoży się to na wzrost przychodów
ze sprzedaży biletów i tym samym na obniżenie dopłat z budżetu Gminy Olsztyn.
W tabeli 14 przedstawiono porównanie zakresu pracy eksploatacyjnej i kosztów ponoszonych na zakup usług przewozowych u obecnie funkcjonujących operatorów.
Tab. 14. Finansowanie olsztyńskiej komunikacji miejskiej w latach 2012-2014
Rok

Konsorcjum
KDD Dariusz Gackowski
Blue Line Sp. z o.o.

MPK Sp. z o.o.

Razem
operatorzy

Koszty przewozów w publicznym transporcie zbiorowym [tys. zł]
2012

59 052,55

nie funkcjonuje

59 052,55

2013

59 592,98

1 066,28

60 659,26

2014

61 894,44

4 328,37

66 222,81

Zrealizowana praca przewozowa [tys. wozokilometrów]
2012

7 562,62

nie funkcjonuje

7 562,62

2013

7 439,82

172,69

7 612,51

2014

7 065,69

697,30

7 762,99

Stawka jednostkowa [zł za wozokilometr]
2012

7,43

nie funkcjonuje

-

2013

8,01

6,19

-

2014

8,76

6,19/6,22*

-

* – od 1 kwietnia 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.

Jedną z przyczyn wzrostu kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
w Olsztynie w latach 2012-2014, był także wzrost łącznej liczby wozokilometrów
zrealizowanych przez operatorów na zlecenie organizatora transportu. Wzrost wielkości pracy
eksploatacyjnej w 2013 r. przybrał wymiar 50 tys. wozokilometrów, a w kolejnym roku –
150 tys. wozokilometrów, osiągając w 2014 r. wielkość realizowanej pracy eksploatacyjnej
na poziomie 7,762 tys. wozokilometrów.
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W 2012 r. jedynym operatorem wykonującym przewozy na zlecenie organizatora
transportu było MPK Sp. z o.o. w Olsztynie. Od października 2013 r. realizację przewozów
na podstawie umowy zawartej ze ZDZiT, w wyniku rozstrzygniętego przetargu, rozpoczął także
operator zewnętrzny – konsorcjum KDD Dariusz Gackowski i Blue Line Sp. z o.o. Miejski
przewoźnik za każdy zrealizowany wozokilometr w 2012 r. pobierał opłatę w wysokości 7,43 zł.
W kolejnych latach stawka MPK Sp. z o.o. w Olsztynie zwiększała się – w 2013 r. do poziomu
8,01 zł, a w 2014 r. – do poziomu 8,76 zł. W 2015 r. organizator transportu za wykonanie
1 wozokilometra pracy przewozowej płaci MPK Sp. z o.o. stawkę 9,33 zł za wozokilometr. Dość
znaczny wzrost wartości stawki za wozokilometr dla operatora wewnętrznego w następujących
po sobie latach wynika m.in. z pokrycia kosztów planu odnowy taboru. Plan ten zakłada,
że w ciągu siedmiu lat, począwszy od 2013 r., zakupionych zostanie aż ok. 90 fabrycznie
nowych pojazdów.
Operator zewnętrzny w 2013 r. rozpoczął realizację zadań przewozowych, pobierając
opłatę za każdy wozokilometr w wysokości 6,19 zł. Taka stawka obowiązywała do 31 marca
2014 r. Od tego momentu – zgodnie z umową – ustalona została nowa stawka za wozokilometr,
w wysokości 6,22 zł. Waloryzacja wartości stawki w pierwszym kwartale 2015 r. wykazała,
iż koszt wozokilometra operatora zewnętrznego nie ulegnie zmianie i na tym samym poziomie
– 6,22 zł – obowiązywać będzie do 31 marca 2016 r., kiedy to przeprowadzona będzie kolejna
waloryzacja wartości stawki za jeden wozokilometr realizowany na zlecenie organizatora
transportu miejskiego w Olsztynie.
W 2012 r. całość pracy przewozowej wykonana została przez pojazdy operatora
wewnętrznego.

Wyłonienie

przez

organizatora

transportu

w

ramach

przetargu

nieograniczonego operatora zewnętrznego i rozpoczęcie przez niego od początku IV kwartału
2013 r. realizacji zadań przewozowych spowodowało zmniejszenie liczby zlecanych MPK
Sp. z o.o. wozokilometrów do poziomu 7,44 mln, a w kolejnym roku – do poziomu 7,07 mln.
Łączna, określona w umowie maksymalna liczba wozokilometrów zleconych do realizacji
przez operatora zewnętrznego w ciągu jednego roku, wynosi 700 tys.
Wyłonienie operatora zewnętrznego, realizującego usługi przewozowe na zlecenie
organizatora transportu w olsztyńskiej sieci komunikacji miejskiej po stawce za wozokilometr
na poziomie o 2-3 zł niższym od stawki operatora wewnętrznego, umożliwiło w ciągu dwóch
kolejnych lat zlecenie do realizacji w 2014 r. o ok. 200 tys. wozokilometrów pracy
eksploatacyjnej

więcej,

bez

konieczności

zwiększenia

nakładów

finansowych

na funkcjonowanie komunikacji miejskiej z budżetu miasta.
Powyższe działania, polegające na wyłanianiu w ramach przetargów operatorów
zewnętrznych, realizujących usługi przewozowe w ściśle określonym standardzie, wyłącznie
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przy użyciu nowoczesnego taboru, powinny być powielane przez Zarząd Dróg Zieleni
i Transportu w kolejnych latach. Zakłada się, że udział operatorów zewnętrznych w rynku
przewozów komunikacji miejskiej w Olsztynie, powinien wynieść docelowo do 2020 r.
od przynajmniej 40% do maksymalnie 60% wielkości pracy eksploatacyjnej w podsystemie
autobusowym.
Zakładana w kolejnych latach do realizacji przez podmiot wewnętrzny liczba
wozokilometrów oraz wartość stawki za 1 wozokilometr, wynika z zawartej w ostatnim kwartale
2012 r. Wieloletniej Umowy Wykonawczej pomiędzy Gminą Olsztyn a MPK Sp. z o.o.
w Olsztynie. Zgodnie z powyższą umową, do 2026 r. przewiduje się realizację przez MPK Sp. z
o.o. w każdym kolejnym roku po 7 560 000 wozokilometrów (+/- 1%). Wartość stawki
za wozokilometr dla operatora wewnętrznego w każdym kolejnym roku różni się, a różnice
wynikają z wielkości nakładów inwestycyjnych, które operator wewnętrzny poniesie
w kolejnych latach na inwestycje w nowy tabor autobusowy.
W 2013 r. na zlecenie ówczesnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie
opracowane zostały trzy warianty nowego układu komunikacyjnego, uwzględniające
funkcjonowanie komunikacji tramwajowej.
Wariant pierwszy zakładał, że po uruchomieniu tramwajów nie może pogorszyć się
jakość funkcjonowania systemu olsztyńskiej komunikacji miejskiej jako całości, a więc rekompensatą za konieczność przesiadania się z i na tramwaj, musi być zapewnienie wyższych częstotliwości kursowania pojazdów w najważniejszych relacjach, które są już dziś lub będą
w przyszłości realizowane z przesiadkami. Wariant ten wiązał się jednak z rocznym wzrostem
wydatków z budżetu miasta Olsztyna na zakup usług przewozowych o dodatkowe około 7%,
w stosunku do kwot zaplanowanych na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego
w kolejnych latach.
Wariant drugi opierał się na funkcjonowaniu nowego układu komunikacyjnego, obejmującego komunikację autobusową i tramwajową, w taki sposób, aby wydatki na zakup usług
przewozowych pozostały na poziomie określonym w aktualnym budżecie (przy założeniu eksploatowania wyłącznie autobusów, wg obowiązujących wówczas rozkładów jazdy). Jego ewentualne wdrożenie skutkowałoby koniecznością radykalnego zmniejszenia nakładów na obsługę
komunikacji autobusowej, w celu uzyskania środków na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej.
Wariant trzeci zakładał, że po uruchomieniu komunikacji tramwajowej nie zmienią się
wydatki zaplanowane w aktualnym budżecie na utrzymanie komunikacji autobusowej.
Oznaczałoby to, że całość wydatków na funkcjonowanie nowej komunikacji tramwajowej
byłaby dodatkowym obciążeniem budżetu miasta Olsztyna.
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Organizator transportu, po uprzednich konsultacjach z Prezydentem Miasta, zdecydował
się na wdrożenie po uruchomieniu komunikacji tramwajowej, założeń finansowych
zaprezentowanych w wariancie pierwszym. Powyższe skutkować będzie potrzebą zwiększenia
nakładów z budżetu miasta na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w kolejnych
latach.
Wielkość pracy eksploatacyjnej i ponoszonych nakładów na funkcjonowanie komunikacji
miejskiej po uruchomieniu nowych linii tramwajowych, przedstawiono w tabeli 15.
Tab. 15. Planowana praca eksploatacyjna i koszty funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego w Olsztynie w latach 2016-2027 w wariancie przyjętym
do realizacji
Tylko realizacja umowy
z MPK Sp. z o.o.

Rok

Planowana
praca
eksploatacyjna

Koszty
transportu
zbiorowego

[tys. wozokm]

[tys. zł]

Po uruchomieniu
nowych linii tramwajowych
Planowana
praca eksploatacyjna
Autobusy

Tramwaje

[tys. wozokm]

Koszty
transportu
zbiorowego
[tys. zł]

2015

7 560 000

70 534,8

7 560 000

80 014

b.d.

2016

7 560 000

74 314,8

b.d.

944 777

79 516,8

2017

7 560 000

76 658,4

b.d.

944 777

82 024,5

2018

7 560 000

78 775,2

b.d.

944 777

84 289,5

2019

7 560 000

76 734,0

b.d.

944 777

82 105,4

2020

7 560 000

75,373,2

b.d.

944 777

80 649,3

2021

7 560 000

75 448,8

b.d.

944 777

80 730,2

2022

7 560 000

77 187,6

b.d.

944 777

82 590,7

2023

7 560 000

78 926,4

b.d.

944 777

84 451,2

2024

7 560 000

80 665,2

b.d.

944 777

86 311,8

2025

7 560 000

82 101,6

b.d.

944 777

87 848,7

2026

7 560 000

80 438,4

b.d.

944 777

86 069,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
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3.4. System uliczno-drogowy, rowerowy i parkingowy w Olsztynie
W 2013 r. układ uliczny Olsztyna tworzył 393,9 km dróg9, w tym:


24,7 km dróg krajowych;



13,1 km wojewódzkich;



14,0 km dróg powiatowych;



292,1 km dróg gminnych;



50 km dróg wewnętrznych.
W najbliższym czasie planuje się realizację dwóch dużych inwestycji drogowych w oto-

czeniu Olsztyna. Do 31 sierpnia 2017 r. przewiduje się wybudowanie 24,7-kilometrowego odcinka tzw. południowej obwodnicy Olsztyna, która przebiegać będzie od połączenia z istniejącą
drogą krajową nr 16 w okolicy miejscowości Kudypy do węzła Olsztyn Wschód w okolicach
miejscowości Wójtowo. Do momentu wybudowania obwodnicy mają zostać zbudowane
lub przebudowane (w zależności od odcinka) ulice Towarowa i Pstrowskiego – jako drogi dojazdowe do węzłów obwodnicy – oraz rozbudowana część drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn
– Butryny – Zgniłocha, na odcinku od granic miasta Olsztyna do połączenia z węzłem drogowym Jaroty w ciągu południowej obwodnicy. Ponadto, w dniu 6 lutego 2015 r. podpisana
została umowa na budowę 13,3-kilometrowej drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn –
Olsztynek. Termin realizacji tej inwestycji to 20 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych.
Budowany odcinek drogi S-51 dowiązany będzie do węzła Olsztyn Południe, zaprojektowanego
w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna. Odcinek obwodnicy Olsztyna od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód będzie jednocześnie przedłużeniem drogi ekspresowej S-51.
Zakończenie tych inwestycji w znacznej mierze wyeliminuje ruch tranzytowy w centrum
miasta i zmieni system uliczny w taki sposób, że przez obwodnicę przebiegać będzie także
część ruchu międzydzielnicowego. Do tego czasu główny układ ulic w Olsztynie tworzyć będą
następujące drogi krajowe i wojewódzkie:


droga krajowa nr 16 – w relacji: Dolna Grupa – Grudziądz – Iława – Ostróda – Olsztyn –
Mrągowo – Ełk – Augustów – Pomorze – Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa, prowadząca ulicami: Sielską, Armii Krajowej, al. Obrońców Tobruku, al. Sikorskiego, Pstrowskiego, Wyszyńskiego, Leonharda, Towarową, Budowlaną i Lubelską).



droga krajowa nr 51 – w relacji: Olsztynek – Olsztyn – Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński
– Bartoszyce – Bezledy – granica państwa, prowadząca ulicami: al. Warszawską, Armii
Krajowej, Sielska, al. Schumana, pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, Artyleryjską i al. Wojska
Polskiego;

9

Raport o stanie miasta za lata 2012-2013, str. 17.
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droga krajowa nr 53 – w relacji: Olsztyn – Szczytno – Rozogi – Myszyniec – Ostrołęka,
prowadząca ul. Pstrowskiego;



droga wojewódzka nr 598 w relacji: Olsztyn – Butryny – Zgniłocha, prowadząca ulicami:
al. Sikorskiego i Płoskiego;



droga wojewódzka nr 527 – w relacji: Olsztyn – Łukta – Morąg – Pasłęk – Rychliki –
(Dzierzgoń), prowadząca ulicami: Bałtycką, Grunwaldzką, Mochnackiego, pl. Roosevelta
i al. Niepodległości.
Główne korytarze drogowe Olsztyna tworzą natomiast ciągi:



Sielska – Armii Krajowej – al. Obrońców Tobruku;



Bałtycka – Grunwaldzka – Mochnackiego – al. Niepodległości – Pstrowskiego;



al. Wojska Polskiego – Artyleryjska – al. Schumana – Sielska;



al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego;



Lubelska – Budowlana – Towarowa – Kętrzyńskiego – Limanowskiego – al. Sybiraków;



Płoskiego – al. Sikorskiego;



Wilczyńskiego;



Witosa – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Leonharda;



al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej;



Jagiellońska;



Kościuszki;



Dworcowa;

oraz skrzyżowania:


Pstrowskiego – Dworcowa;



Pstrowskiego – Synów Pułku;



Pstrowskiego – al. Sikorskiego;



Armii Krajowej – Sielska;



al. Piłsudskiego – Leonharda;



pl. Roosevelta;



pl. Konstytucji 3 Maja;



al. Niepodległości – Kościuszki;



pl. Jana Pawła II;



Towarowa – Leonharda;



Partyzantów – 1 Maja;



pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
Z przekazanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie danych systemowych

wyselekcjonowane zostały do analizy informacje z obserwacji ruchu z dni 12-18 maja 2014 r.,
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czyli z okresu, w którym nie były jeszcze prowadzone prace remontowe przy budowie torowisk
tramwajowych. W stosunku do nielicznych skrzyżowań, w odniesieniu do których ZDZiT nie
posiadał danych dla tych dni, wybrane zostały dane z okresów porównywalnych. Wyniki pomiarów z 2014 r. wskazują, że ruch drogowy w Olsztynie rozkłada się dość równomiernie
w ciągu dnia, szczyt ruchu pojazdów występuje w godzinach 14-19, a jego natężenie spada
dopiero w godzinach wieczornych.
Do najbardziej obciążonych skrzyżowań należą:


al. Sikorskiego – Synów Pułku – 65 tys. pojazdów umownych na dobę;



Pstrowskiego – Wyszyńskiego – 60 tys. pojazdów umownych na dobę;



Pstrowskiego – Sikorskiego – 51 tys. pojazdów umownych na dobę.
Do skrzyżowań silnie obciążonych ruchem zaliczają się także:



al. Sikorskiego – Wańkowicza;



pl. Bema;



al. Niepodległości – Kościuszki;



Krasickiego – Synów Pułku;

przez które przejechało ponad 45 tys. pojazdów umownych, a także:


pl. Roosevelta;



al. Sikorskiego – al. Obrońców Tobruku;



al. Sikorskiego – południowy wjazd do hipermarketu Real;



Wyszyńskiego – Żołnierska;



Pstrowskiego – Dworcowa;



al. Sikorskiego – Minakowskiego;



Dworcowa – Kołobrzeska;



Dworcowa – Towarowa;



al. Sikorskiego – Wilczyńskiego;



pl. Jana Pawła II;



Kościuszki – al. Piłsudskiego,

przez które w badanych godzinach przejechało 40-45 tys. pojazdów umownych.
Miasto Olsztyn posiada także rozbudowaną sieć dróg rowerowych. Wg stanu z 27 marca
2015 r., sieć istniejących dróg dla rowerów liczyła 65,5 km. Planuje się, że do końca 2015 r. –
wraz z finalizacją tzw. projektu tramwajowego – zostanie oddanych do użytku w sumie około
10 km nowych odcinków dróg służących obsłudze ruchu rowerowego na terenie całego miasta.
Na rysunku 6 przedstawiono aktualną sieć dróg rowerowych w Olsztynie.
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Rys. 6. Trasy rowerowe w Olsztynie
Źródło: oficer rowerowy UM Olsztyna, dostęp: 27.03.2015 r.

W skład systemu rowerowego wchodzą następujące rozwiązania:


wydzielone drogi dla rowerów;



drogi dla pieszych i rowerów;



ciągi pieszo-rowerowe;



chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym.
W 2015 r. nowymi elementami będą: pasy rowerowe (al. Piłsudskiego) i śluza rowerowa

(skrzyżowanie al. Piłsudskiego – Kościuszki).
Na terenie miasta funkcjonuje również tzw. „kontraruch”, czyli dopuszczenie jazdy rowerem pod prąd na ulicach jednokierunkowych – jedynie za pomocą oznakowania pionowego.
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Rozwiązanie to zastosowano na całym obszarze Starego Miasta, na części ul. Curie-Skłodowskiej i na ul. Szpakowej (osiedle Gutkowo).
Obecnie konsekwentnie stosowanym standardem wydzielonych dróg dla rowerów jest
nawierzchnia asfaltowa, która gwarantuje większy komfort jazdy, służy optycznemu odróżnieniu od przyległych chodników, a także tworzy czytelną ciągłość infrastruktury rowerowej.
Na terenie Olsztyna znajdują się 3 oznakowane szlaki turystyki rowerowej, o łącznej
długości około 30 km:


zielony – „Łyna” (zachodnia część Lasu Miejskiego);



zielony – „Wadąg” (wschodnia część Lasu Miejskiego);



„JAdę, NIE TANKUJĘ” (Olsztyn – Gronity – Leśne Arboretum w Kudypach).
Szlaki te są przystosowane do rowerowej rekreacji rodzinnej, wykorzystują drogi o moż-

liwie najlepszej jakości oraz uwzględniają w swoim przebiegu atrakcje przyrodnicze i historyczne. Ponadto, wyposażone są w miejsca plenerowego odpoczynku (altany, ławki, stoły,
kosze na śmieci i tablice edukacyjne).
Ważnym elementem infrastruktury rowerowej w Olsztynie są stojaki rowerowe. Aktualnie
na terenie miasta zamontowanych jest 270 stojaków rowerowych w formie U-kształtnej i pochodnych (w tym oryginalne stojaki – „listki”, nawiązujące do logo Olsztyna). Liczba stojaków
systematycznie się zwiększa. Priorytetowymi lokalizacjami stojaków są: placówki oświatowe
(szkoły podstawowe i gimnazja), miejsca użyteczności publicznej i miejsca rekreacji.
Wg danych na dzień 31 marca 2015 r., na terenie miasta Olsztyna znajdowało się 21,96
tys. miejsc postojowych, w tym ok. 2,5 tys. (11,3%) płatnych. W Olsztynie obowiązuje system
płatnych miejsc postojowych w centralnym obszarze miasta. System parkingowy został podzielony na trzy podstrefy cenowe: C – czerwoną (o najwyższej opłacie), Z – żółtą i T – zieloną
(o najniższej opłacie). Strefa płatnego parkowania obowiązuje od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16 (w piątek wyjątkowo do godz. 15). Zasięg strefy płatnego parkowania przedstawiono na rysunku 7.
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Rys. 7. Strefa płatnego parkowania w Olsztynie
Źródło: http://www.zdzit.olsztyn.eu, dostęp 08.03.2015 r.

Wg stanu na 31 marca 2015 r., w olsztyńskiej komunikacji miejskiej eksploatowano
w granicach miasta 364 przystanki. Część przystanków w granicach miasta – 106 szt. (29%)
– wyposażonych było w gabloty, a 217 posiadało wiaty (60%).10
Olsztyn posiada tylko jeden węzeł przesiadkowy – w okolicach Dworca Głównego. Pozostałe zespoły przystanków – węzły przystankowe mogą tylko predestynować do takiej roli, ze
względu na liczbę realizowanych przesiadek. Nie posiadają one jednak odpowiedniej infrastruktury ułatwiającej szybkie i sprawne przejście piesze w celu dogodnej przesiadki. Węzły
przystankowe generujące największy ruch pasażerów w Olsztynie wymieniono w tabeli 16.

10

Dane ZDZiT w Olsztynie.
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Tab. 16. Główne węzły przesiadkowe w Olsztynie
Węzeł przesiadkowy
zespół przystanków

Liczba
słupków przystankowych

Liczba linii

Centrum

6

16

Dworzec Główny

5

14

Plac Roosevelta

3

14

Krasickiego – Wilczyńskiego

2

11

Pstrowskiego

2

9

Uniwersytet – Prawocheńskiego

3

7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.

3.5. Zasady organizacji ruchu drogowego w Olsztynie
System drogowy Olsztyna obejmuje 1 059 skrzyżowań, w tym 81 wyposażonych w sygnalizację świetlną. Obecnie finalizowany jest projekt, w którym w inteligentny system sterowania ruchem (ITS) ma zostać włączone docelowo 85 skrzyżowań, wliczając te, które powstaną w związku z budową torowisk tramwajowych i ul. Obiegowej. W nowym systemie na
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną będzie nadany priorytet dla pojazdów komunikacji miejskiej.
Głównym celem wdrożenia systemu ITS w Olsztynie jest poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta, w tym jakości funkcjonowania i wykorzystania
komunikacji miejskiej oraz usprawnienia ruchu indywidualnego.
Finalizowany aktualnie projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie składać się będzie z kilkunastu zintegrowanych podsystemów poprawiających głównie bezpieczeństwo – zarówno dla osób poruszających się transportem publicznym i indywidualnym,
jak i pieszych, a także jakość transportu oraz komfort podróżnych.
W skład budowanego systemu ITS, wchodzić będą m.in.11:


podsystem obszarowego sterowania ruchem ulicznym, wraz z priorytetem dla pojazdów
transportu publicznego, oparty o renomowany i wdrażany w wielu aglomeracjach na świecie system SCATS;



podsystem monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem;



11

podsystem monitorowania ruchu pojazdów;

http://www.http://sprint.pl, dostęp 08.03.2015 r.
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podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle;



podsystem rejestracji przekroczeń prędkości chwilowej pojazdów;



podsystem sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych
i tramwajowych;



podsystem informacji pasażerskiej w sieci Internet oraz na przystankach i w pojazdach;



bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami pokładowymi w tramwajach i autobusach;



podsystem informacji meteo;



podsystem kontroli rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym.
Jednym z istotnych założeń wdrażania systemu jest poprawa bezpieczeństwa. Dlatego

też całość systemu będzie zarządzana i nadzorowana z tworzących się dwóch centrów: Centrum Zarządzania Ruchem Ulicznym oraz Centrum Zarządzania Transportem Publicznym. Ponadto, obecnie działający system monitoringu miejskiego zostanie wzbogacony o system monitorowania ruchu pojazdów i system monitorowania przystanków oraz o wewnętrzny system
monitoringu instalowany w autobusach i tramwajach. Na poprawę bezpieczeństwa na ulicach
Olsztyna wpływać będzie również zainstalowany na kilkunastu głównych skrzyżowaniach
w mieście system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i rejestracji prędkości chwilowej,
wyłapujący kierowców stwarzających zagrożenie i łamiących przepisy ruchu drogowego.
W tabeli 17 zaprezentowano wszystkie elementy priorytetu dla komunikacji miejskiej
w Olsztynie wg stanu na dzień 15 maja 2015 r.
Tab. 17. Priorytety dla komunikacji miejskiej w Olsztynie
– stan na 31 maja 2015 r.
Rodzaj
priorytetu

Lokalizacja – ulica

Długość

al. Warszawska
od ul. Tuwima do ul. Jagiellończyka i ul. Polnej
Pas wyłączny
dla autobusów

4,0 km

ul. Śliwy – na całej długości
al. Niepodległości
od ul. Knosały do Mostu Mariackiego

2,8 km

ul. Pstrowskiego – od ul. Kasprzaka do al. Sikorskiego
Przykładowe śluzy autobusowe

ul. Grunwaldzka

-

ul. 1 Maja

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.
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W ramach projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" zbudowane zostały wydzielone pasy dla autobusów – blisko 7 km buspasów powstało poprzez ich dobudowanie do istniejących jezdni. Budowa buspasów wraz z pełnym wdrożeniem systemu ITS ma spowodować, że skróci się czas podróży autobusów, co da
wymierne oszczędności zarówno pasażerom, jak i innym użytkownikom sieci drogowej. Pozwoli
to na zmniejszenie kosztów eksploatacji i ewentualnie zwiększy częstotliwość kursowania pojazdów obsługujących poszczególne linie, bez zwiększania liczby pojazdów angażowanych
do ich obsługi.
3.6. Sieć publicznego transportu zbiorowego – podjęte działania
modernizacyjne i rozwojowe
Sieć transportu miejskiego na obszarze miasta Olsztyna i gmin ościennych tworzą linie
komunikacji autobusowej organizowanej przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Według stanu na 31 marca 2015 r., sieć tego transportu obejmowała 34 linie autobusowe,
w tym 2 nocne i 2 sezonowe.
Przewozy realizowało dwóch operatorów – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Olsztynie Sp. z o.o. (operator wewnętrzny) oraz konsorcjum firm KDD Dariusz Gackowski
i Blue Line Sp. z o.o. (operator wyłoniony w wyniku przetargu publicznego).
Sieć połączeń ulicznych, prowadzących ruch komunikacji autobusowej, charakteryzuje
się nieregularnym przebiegiem, zdeterminowanym ukształtowaniem terenu i istniejącym zagospodarowaniem przestrzennym miasta. Przebieg tras linii komunikacji autobusowej jest wydłużony w stosunku do linii prostych, łączących główne źródła i cele podróży. Udział ulic o wyższych parametrach jest niewystarczający, a planowana obwodnica nie rozwiązuje problemów
obsługi największych potoków pasażerskich wewnątrz miasta, w szczególności obszaru śródmieścia. Kongestie w ruchu drogowym powodują regularne obniżanie parametrów eksploatacyjnych komunikacji autobusowej i w rezultacie – oferowanej jakości usług.
Według stanu na 31 marca 2015 r., długość linii autobusowych komunikacji miejskiej
wynosiła 390,977 km, natomiast długość tras – 155,995 km. Przeciętna, rozkładowa prędkość
eksploatacyjna w komunikacji autobusowej w dniu roboczym i w sobotę wynosiła 14,7 km/h,
natomiast w niedzielę – 14,9 km/h. Są to wartości niskie – zmniejszające efektywność systemu
komunikacji autobusowej w Olsztynie. Niska prędkość eksploatacyjna jest pochodną niskiej
prędkości komunikacyjnej – wynika m.in. z założeń przyjętych w rozkładach jazdy, uwzględniających możliwy długi czas oczekiwania na przejazd autobusów komunikacji miejskiej przez
skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną. Większość olsztyńskich skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną przewiduje zielone światło osobno dla każdego wlotu
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na skrzyżowanie, co powoduje, że czas przejazdu przez skrzyżowanie może wynosić od kilku
do nawet ponad 100 sekund – w przypadku konieczności dłuższego oczekiwania na zielone
światło. Takie rozwiązania wymuszają założenie w rozkładach jazdy dłuższego czasu przejazdu
pomiędzy przystankami. Inną przyczyną niskiej prędkości eksploatacyjnej są występujące
w rozkładach jazdy długie przerwy pomiędzy kursami, które z jednej strony zaniżają wartość
omawianego parametru, natomiast z drugiej strony zdecydowanie zwiększają szansę punktualnego rozpoczęcia kolejnego kursu.
Uwzględniając niskie wskaźniki prędkości eksploatacyjnej pojazdów komunikacji miejskiej w Olsztynie, w ramach realizowanego obecnie projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” wybudowano i oddano do użytku –
wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. – 6,8 km wydzielonych pasów dla pojazdów transportu
publicznego. Wybudowano również dwie zatoki autobusowe wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,
a do końca 2015 r. przewiduje się także budowę wydzielonych pasów ruchu dla autobusów
komunikacji miejskiej wzdłuż al. Sikorskiego.
Głównym założeniem projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu
transportu zbiorowego w Olsztynie” jest przywrócenie w Olsztynie komunikacji tramwajowej.
Projekt zakłada budowę ok. 11 km torowiska oraz zakup 15 nowoczesnych tramwajów. Realizację projektu utworzenia nowej sieci tramwajowej rozpoczęto w 2006 r. Wartość inwestycji
szacuje się na 493 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi
350 mln zł.
Inwestycja tramwajowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zakłada ponadto:


budowę pasów dla autobusów komunikacji miejskiej;



budowę zajezdni tramwajowej oraz parkingu postojowego dla autobusów;



budowę nowych ulic: Obiegowej i Bukowskiego;



wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania ruchem ulicznym z priorytetem dla pojazdów komunikacji miejskiej;



wdrożenie biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej (karty miejskiej).
Przyjęte w projekcie rozwiązania infrastrukturalne i drogowe przyniosą dodatkowe ko-

rzyści wpływające na rozwój publicznego transportu zbiorowego – w postaci budowy wydzielonych wspólnych pasów autobusowo-tramwajowych w ciągu głównych ulic w centrum miasta:
Żołnierskiej, Kościuszki i al. Piłsudskiego, przy jednoczesnym zwężeniu tych ulic do maksymalnie jednego lub dwóch pasów ruchu dla każdego kierunku dostępnych dla pozostałych użytkowników. Przy al. Piłsudskiego i ul. Kościuszki planowane jest także utworzenie przystankówcentrów przesiadkowych, na których pasażerowie będą mogli przesiadać się pomiędzy różnymi
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środkami transportu, zapewniającymi połączenia z większością osiedli mieszkaniowych Olsztyna.
Poza projektem tramwajowym, także przy pozostałych inwestycjach drogowych realizowanych w ostatnich latach (budowa nowej ul. Artyleryjskiej oraz przebudowa części ul. Bałtyckiej i ul. Armii Krajowej) oddawano do użytku nowe lub odnawiano istniejące zatoki przystankowe wykorzystywane przez pojazdy komunikacji miejskiej.
W 2014 r. w ramach własnych środków, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
zakupił 48 nowoczesnych wiat przystankowych, które zainstalowane zostały przede wszystkim
w Śródmieściu oraz wzdłuż ulic: al. Piłsudskiego, Dworcowej, Żołnierskiej, Wyszyńskiego i Krasickiego. Nowe wiaty zastąpiły wysłużone konstrukcje instalowane w latach 80. i 90. Część
wiat, będących w dobrym stanie technicznym, została zdemontowana i przeniesiona na przystanki niewyposażone do tej pory w takie urządzenia, m.in. na osiedlach Redykajny, Likusy
i Podleśna.
W 2012 r. ówczesny Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie rozpoczął doposażanie
przystanków w system informacji dla pasażerów, składający się ze słupka przystankowego
wyposażonego w moduły z nazwą przystanku, numerami linii korzystających z danego przystanku, numerem przystanku, numerem słupka w zespole przystankowym oraz tabliczką
na wiatę przystankową – zawierającą informacje o nazwie przystanku i numerach linii. Wymienione elementy infrastruktury przystankowej są zgodne z wytycznymi zawartymi w Systemie
Identyfikacji Miejskiej. W 2012 r. zgodnie z tymi wytycznymi oznakowano 37 przystanków,
w 2013 r. – 28 przystanków, a w 2014 r. – 35 przystanków. W 2015 r. przewiduje się doposażenie w niezbędne informacje dla pasażerów ok. 40 kolejnych przystanków komunikacji miejskiej.
W ciągu ostatnich trzech lat na przystankach komunikacji miejskiej, na których zainstalowane są wiaty przystankowe, zamontowanych zostało ok. 100 gablot rozkładowych, o wymiarach 1 130 x 1 140 mm. Taka powierzchnia pozwala organizatorowi transportu miejskiego
w Olsztynie na zdecydowaną poprawę jakości prezentowanych informacji – zwiększenie ich
zakresu. Na przystankach wyposażonych w gabloty, poza zalaminowanymi rozkładami jazdy
o jednolitych wymiarach, znajduje się również miejsce na schemat sieci komunikacyjnej i komunikaty specjalne.
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3.7. Stopień zaspokojenia potrzeb pasażerów, w tym o ograniczonej
zdolności ruchowej
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zleca przewozy w oparciu o umowy
wieloletnie zawarte z operatorami autobusowymi, których przedmiotem jest świadczenie usług
przewozowych. Operator wewnętrzny – MPK Sp. z o.o. w Olsztynie – na dzień 31 marca 2015
r. dysponował 164 pojazdami. Operator zewnętrzny – konsorcjum firm Blue Line i KDD Dariusz
Gackowski – świadczył usługi przy użyciu 12 pojazdów. Łącznie do dyspozycji operatorzy mieli
176 pojazdów.
Zdecydowana większość pojazdów – 162 autobusy, co stanowi 92,0% całości taboru –
to autobusy niskopodłogowe lub niskowejściowe (z obniżoną podłogą przynajmniej
na wysokości jednych drzwi). Funkcja przyklęku stanowi wyposażenie 161 pojazdów (91,5%
całości taboru), natomiast rampę uchylną zainstalowano w 162 autobusach (92,0% stanu
taboru). Pojazdy niewyposażone w którąkolwiek z wyżej wymienionych funkcji lub urządzeń są
własnością operatora wewnętrznego. Tabor konsorcjum KDD Dariusz Gackowski i Blue Line
Sp. z o.o. jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób
podróżujących z wózkami dziecięcymi. Pasażerowie mają do dyspozycji 83 autobusy,
stanowiące 47,2% taboru, w których podróż ułatwia głosowy system zapowiedzi przystanków.
Co trzeci pojazd posiada także przyciski „stop” oraz przyciski do otwierania drzwi oznaczone
alfabetem Braille'a (54 pojazdy, 30,5% taboru).
Kwestia korzystania z komunikacji miejskiej osób niepełnosprawnych oraz osób
z wózkami dziecięcymi ma również swoje odzwierciedlenie w umowach zawartych pomiędzy
organizatorem transportu – ZDZiT w Olsztynie – a operatorami. Katalogi uchybień dotyczących
realizacji umów, za wystąpienie których operatorzy obciążani są karami finansowymi,
uwzględniają m.in.:


niewłączenie funkcji „przyklęku” gdy na przystanku lub w pojeździe oczekuje do wejścia
albo wyjścia osoba starsza, niepełnosprawna lub z wózkiem dziecięcym (dotyczy pojazdów
wyposażonych w tę funkcję);



nieotwarcie rampy uchylnej przez kierowcę w przypadku żądania pasażera z widoczną
niepełnosprawnością, a w szczególności osoby na wózku inwalidzkim (dotyczy pojazdów
wyposażonych w rampę);



ściszony głosowy system zapowiedzi przystankowych informujących o bieżącym lub
kolejnym przystanku na trasie przejazdu (dotyczy pojazdów wyposażonych w ten system).
Ponadto, każdy nowo zakupiony przez któregokolwiek z operatorów pojazd jest

oznakowywany

w

piktogramy

informujące

o

przystosowaniu

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych, ograniczonych ruchowo oraz osób podróżujących z wózkami dziecięcymi
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– zgodnie z wytycznymi ZDZiT w Olsztynie, stanowiącymi załącznik do umów z operatorami.
Przykład stosowanych piktogramów stosowanych w olsztyńskiej komunikacji miejskiej
przedstawiono na rysunku 8.

Rys. 8. Piktogramy informujące pasażerów o wyposażeniu pojazdu
zamieszczone przy drzwiach
Źródło: dane ZDZiT w Olsztynie.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi jeszcze przez Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Olsztynie, ale nadal aktualnymi, każda nowo wybudowana zatoka autobusowa musi być
wyposażona w ryflowane płytki zlokalizowane wzdłuż krawędzi peronu przystankowego
informujące o niej osoby niewidome i niedowidzące. Schemat zagospodarowania przystanku
autobusowego przedstawiono na rysunku 9.
Krawężnik znajdujący się wzdłuż zatoki autobusowej musi być ponadto od samego
najazdu odpowiednio zaokrąglony – w taki sposób, aby umożliwić podjazd autobusu możliwe
jak najbliżej krawędzi peronu przystankowego i tym samym umożliwić wejście do pojazdu
pasażerom bez potrzeby stawiania długiego kroku oraz bez potrzeby zejścia do poziomu jezdni
i wejścia do pojazdu z poziomu powierzchni zatoki.
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Rys. 9. Schemat wytycznych ZDZiT w Olsztynie do projektowania peronów
przystanków komunikacji miejskiej
Źródło: dane ZDZiT w Olsztynie.

Komfort pasażerów brany jest również pod uwagę przy ustalaniu parametrów oraz
elementów wyposażenia wiat przystankowych. W przypadku realizacji każdej nowej inwestycji
drogowej, ZDZiT w Olsztynie wymaga montażu wiat o długości od 4,5 m do 6 m na
przystankach autobusowych – w zależności od stopnia wykorzystywania przez osoby
oczekujące w danej lokalizacji. W przypadku przystanków tramwajowych lub wspólnych –
tramwajowo-autobusowych – wymagane są zadaszenia o długości od 7 do nawet
kilkudziesięciu metrów.
Przykładowe zagospodarowanie przystanku przedstawiono na rysunku 10.
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Rys. 10. Przystanek autobusowy wykonany zgodnie z wytycznymi ZDZiT
w Olsztynie do projektowania peronów przystanków komunikacji miejskiej
Źródło: dane ZDZiT w Olsztynie.

W IV kwartale 2014 r. na 48 przystankach autobusowych zainstalowane zostały wiaty
zgodne z przedstawionymi wytycznymi. Wiaty te posiadają wydzieloną przestrzeń o długości
ok. 1,5 metra, w której nie instaluje się ławki, przeznaczoną do zajęcia przez osobę na wózku
lub pasażera z wózkiem dziecięcym. Na ścianie bocznej wiaty, do której nie przylega ławka,
montowana jest gablota rozkładowa. O ile istnieje możliwość odczytania rozkładów jazdy
od tyłu wiaty, są one wywieszane w gablotach dwustronnie, co zwiększa dostępność
prezentowanych informacji.
Od 2014 r. rozkłady jazdy w gablotach drukowane są w jednolitym formacie A4 oraz
dodatkowo, w celu uniknięcia zamoknięcia lub zawilgocenia, każdy rozkład jazdy jest
laminowany. Dysponując znaczną powierzchnią przeznaczoną na ekspozycję rozkładu jazdy dla
każdej z linii, organizator transportu miejskiego może zamieścić na niej szereg niezbędnych lub
przydatnych informacji: kierunek (przystanek docelowy), datę ważności, trasę przejazdu
z wyszczególnieniem kolejnych ulic i nazw przystanków, maksymalny rozkładowy czas
przejazdu, legendę, cennik i stopkę adresową. Godziny odjazdów prezentowane są w blokach
tabelarycznych, których liczba uzależniona jest od skali zróżnicowania rozkładów jazdy dla
poszczególnych rodzajów dni na danej linii. Część informacji jest dodatkowo prezentowana
w języku angielskim.
Konsekwentne wymaganie przez organizatora transportu miejskiego niskiej podłogi –
jako obowiązkowej cechy każdego nowo wprowadzanego do ruchu pojazdu – powoduje,
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że systematycznie zwiększa się liczba pojazdów i – w rezultacie – linii w całości obsługiwanych
taborem w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z informacji pasażerskiej
wycofywane są więc adnotacje o obsłudze danego kursu taborem niskopodłogowym
wyposażonym w rampę lub platformę dla osób niepełnosprawnych (literka „N” przy godzinie
odjazdu) na rzecz komunikatów nad tabelką z godzinami odjazdów w danym dniu dotyczących
realizacji wszystkich kursów taborem niskopodłogowym z odpowiednim wyposażeniem. Zapis
taki poprawia czytelność rozkładu jazdy. Na rysunku 11 przedstawiono przykładową
przystankową tabliczkę rozkładową.

Rys. 11. Tabliczka rozkładowa prezentowana na przystanku
Źródło: dane ZDZiT w Olsztynie.

Według danych na dzień 31 marca 2015 r., w dni robocze poza wakacjami
eksploatowanych jest 138 pojazdów w ruchu. Operator wewnętrzny do realizacji rozkładów
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jazdy na liniach ZDZiT przeznaczał 127 autobusów w ruchu, natomiast operator zewnętrzny –
11 jednostek taborowych. Niemal 70% pojazdów realizujących kursy w dniu roboczym to
pojazdy niskopodłogowe wyposażone w rampę lub platformę ułatwiającą wjazd osobom
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich – jest to 95 ze 138 autobusów w ruchu.
Wyższe wskaźniki udziału pojazdów niskopodłogowych w całości taboru w ruchu
charakteryzowały sobotę (92%, 82 z 89 pojazdów) oraz niedzielę (92%, 61 z 66 pojazdów).
Kolejne udogodnienia dla pasażerów przewidziane są po zakończeniu projektu ITS,
stanowiącego część kompleksowego zadania pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, w ramach którego do 31 października 2015 r.
w pojazdach obydwu operatorów zainstalowanych zostanie 281 monitorów podsufitowych oraz
236 monitorów na ścianach bocznych – informujących pasażerów m.in. o bieżącej dacie
i godzinie, numerze linii, kierunku jazdy, przebiegu trasy, czasie przejazdu pomiędzy
przystankami, ewentualnej zmianie trasy. W ramach tego przedsięwzięcia zainstalowanych
w pojazdach zostanie również 159 biletomatów mobilnych. W celu poprawy bezpieczeństwa
osobistego pasażerów w 121 autobusach zainstalowany zostanie system monitoringu,
obejmujący od 4 do 6 kamer – w zależności od długości pojazdu – którego głównym celem
jest prewencja.
Realizacja tzw. projektu tramwajowego dotyczy również podniesienia standardów obsługi
pasażerów na przystankach. W miejscach charakteryzujących się dużą liczbą pasażerów
wsiadających, zamontowanych zostanie 37 biletomatów stacjonarnych. Ponadto, na 77
przystankach zainstalowane zostaną tablice elektroniczne prezentujące godziny odjazdów
autobusów i tramwajów w czasie rzeczywistym (z uwzględnieniem aktualnej pozycji pojazdów).
Przystankowe tablice z dynamiczną informacją rozkładową wyposażone zostaną również
w głosowy system informacji o najbliższych odjazdach, aktywowany przyciskiem na słupie
tablicy lub pilotem. W ramach projektu dostarczonych zostanie 250 pilotów, które otrzymają
osoby niewidome i niedowidzące.
Pasażerowie uzyskają także dostęp do nowego portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej, usprawniających korzystanie z usług komunikacji miejskiej. Zadaniem portalu internetowego będzie wizualizacja i monitorowanie ruchu pojazdów na mapie cyfrowej, przy wykorzystaniu zainstalowanych w pojazdach urządzeń lokalizacyjnych GPS. Portal będzie prezentował aktualne rozkłady jazdy wszystkich operatorów olsztyńskiej komunikacji miejskiej. Strona
internetowa wyposażona zostanie również w wyszukiwarkę połączeń, umożliwiającą planowanie podróży, uwzględniającą możliwości przesiadek. Portal będzie także prezentować informacje na temat utrudnień w ruchu pojazdów transportu publicznego.
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Zadaniem aplikacji mobilnej będzie prezentacja danych, które zawiera portal, na urządzeniach mobilnych opartych o systemy operacyjne Android, Windows Phone oraz iOS.

Rys. 12. Tablica przystankowa z godzinami odjazdów pojazdów
komunikacji miejskiej w trybie on-line
Źródło: dane ZDZiT w Olsztynie.

Olsztyńska Karta Miejska będzie pełnić funkcję nośnika biletu elektronicznego oraz
tzw. elektronicznej portmonetki. Będzie to środek płatniczy za korzystanie z usług olsztyńskiej
komunikacji miejskiej oraz – docelowo – także za inne usługi miejskie. Karta będzie pełnić
funkcję biletu elektronicznego – jednorazowego i okresowego.
Przewiduje się dwa rodzaje Olsztyńskiej Karty Miejskiej:


personalizowane – ze zdjęciem użytkownika;



na okaziciela, z której może korzystać każda osoba posiadająca daną kartę.
Funkcjonalności spersonalizowanej karty miejskiej będą następujące:



możliwość opłacania przejazdów jednorazowych środkami komunikacji publicznej;



zakup i doładowanie biletu okresowego na przejazdy środkami komunikacji publicznej;



możliwość doładowania tzw. elektronicznej portmonetki;



możliwość uiszczania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania;
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możliwość zapisania informacji o przysługujących ulgach;



zastąpienie kartą dokumentów wymaganych obecnie podczas przejazdu i kontroli biletów.
Opłaty za przejazd z wykorzystaniem Olsztyńskiej Karty Miejskiej pobierane będą poprzez

zbliżenie karty do czytnika umieszczonego w każdym kasowniku.
3.8. Ocena komunikacji miejskiej i preferencje komunikacyjne pasażerów
Ocena jakości komunikacji miejskiej i preferencje komunikacyjne mieszkańców Olsztyna
zostały ustalone w badaniach ankietowych zrealizowanych w kwietniu 2013 r. przez Zarząd
Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Badanie przeprowadzono bezpośrednio w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, realizujących kursy na losowo wybranych liniach w wybranych dniach w okresie od 16 do 26 kwietnia 2013 r. W badaniu udział
wzięło 362 pasażerów, korzystających z linii: 1, 9, 11, 15, 20, 25, 27 i 2812.

Według aktywności zawodowej

Według płci

4%
11%
22%
33%

29%

34%
67%

kobieta

mężczyzna

Uczeń

Student

Pracujący / przedsiębiorca

Emeryt / rencista

Inny nie pracujący

Rys. 13. Charakterystyka respondentów
Źródło: „Badanie poziomu satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie”,
Zarząd Dróg, Zielni i Transportu w Olsztynie, kwiecień 2013 r.

12

Koncepcja badania (metodologia, zakres, terminy realizacji, treść ankiety) przygotowane zostały przez Związek
Miast Polskich, którego członkiem w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń w sektorze transportu miejskiego jest
miasto Olsztyn.
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Wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, zdecydowaną większość stanowiły kobiety – 66,9%, w stosunku do 33,1% mężczyzn.
Ponad 1/3 ankietowanych to studenci (34,3%), osoby pracujące bądź też prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 28,7% respondentów, a uczniowie prawie – 21,8%. Pozostałe
osoby, które udzieliły odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, to emeryci
i renciści (11,3%) i osoby niepracujące (3,9%).
Osoby, które wzięły udział w badaniu, korzystają z transportu zbiorowego w sposób regularny – 82% respondentów zadeklarowało, że podróżuje prawie codziennie, natomiast 15%
– minimum raz w ciągu tygodnia. Do sporadycznego korzystania z transportu publicznego
przyznało się 3% badanych (1% – minimum raz w miesiącu, a 2% – rzadziej niż raz w miesiącu). W związku z dużą reprezentacją studentów oraz uczniów, ankietowani najczęściej legitymowali się biletami ulgowymi – miesięcznymi (43%) oraz jednorazowymi (21%).
Częstotliwość korzystania
z komunikacji miejskiej
1%

Rodzaj posiadanego biletu

2%

10%

13%

15%

22%
43%
82%

12%

Prawie codziennie

Min. raz w tygodniu

Do 24 h / normalny

Do 24 h / ulgowy

Min. raz w miesiącu

Rzadziej

Pow. 24h / normalny

Pow. 24h/ulgowy

Bezpłatny

Rys. 14. Deklaracje respondentów
Źródło: „Badanie poziomu satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie”,
Zarząd Dróg, Zielni i Transportu w Olsztynie, kwiecień 2013 r.

Ocena ogólna jakości usług komunikacji miejskiej w Olsztynie w przeprowadzonych badaniach wypadła dosyć dobrze – 63,0% respondentów oceniło je jako „dobre”, a 2,8% jako
„bardzo dobre”. Co trzecia osoba uznała transport zbiorowy w Olsztynie za „przeciętny”
(32,0%), z kolei ocenę negatywną wystawiło zaledwie 2,2% (1,7% – ocenę „złą”, a 0,5%
„bardzo złą”).
68

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Bardzo dobra

2.8

Dobra

63.0

Przeciętna

32.0

Zła

1.7

Bardzo zła

0.5
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Rys. 15. Ogólna ocena jakości usług komunikacji miejskiej w Olsztynie
Źródło: „Badanie poziomu satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie”,
Zarząd Dróg, Zielni i Transportu w Olsztynie, kwiecień 2013 r.

W badaniach zweryfikowano i oceniono również poszczególne elementy składające się
na wizerunek transportu zbiorowego. W badaniu wykorzystano pięciostopniową skalę –
od oceny bardzo dobrej poprzez dobrą, przeciętną, złą do bardzo złej, w ramach której oceniano elementy związane m.in. z rozkładem jazdy, przystankami, biletami, pracą kierowców,
komfortem podróży i bezpieczeństwem.
Pasażerowie komunikacji miejskiej w Olsztynie bardzo wysoko ocenili przede wszystkim
jakość pracy kierowców – ocenę dobrą wystawiło 63% ankietowanych, a bardzo dobrą –
20%.
Kolejnym ocenianym elementem, składającym się na obraz transportu zbiorowego
w Olsztynie, była jakość informacji, dotycząca przede wszystkim rozkładu jazdy i zakłóceń
w jego realizacji oraz informacji taryfowych. Na poziomie dobrym jakość informacji oceniło
62% ankietowanych, a 12,7% – na poziomie bardzo dobrym. Równie wysoko oceniono łatwość zakupu biletu – 60% respondentów uznało, że ten element oferty przewozowej komunikacji miejskiej funkcjonuje w Olsztynie dobrze, a 12,4% – bardzo dobrze. Kolejnym bardzo wysoko ocenionym składnikiem oferty przewozowej okazała się bliskość przystanku,
którą dobrze oceniło 72% ankietowanych pasażerów, a 7% – bardzo dobrze. Jednocześnie,
ten element oferty przewozowej uzyskał najmniej ocen negatywnych – zaledwie 3%.
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Wysoko ocenianymi cechami komunikacji miejskiej w Olsztynie były również: poziom
bezpieczeństwa odczuwany podczas podróży (71% ankietowanych oceniło ten aspekt dobrze, a 8% – bardzo dobrze) oraz łatwość przesiadek (uznana za dobrą bądź bardzo dobrą
przez 66% ankietowanych).
Ankietowani pasażerowie pozytywnie ocenili również zróżnicowanie biletów oraz
liczbę przesiadek. Pierwszy z wymienionych elementów oferty przewozowej został dobrze
oceniony przez 56% respondentów, a przez 8% – bardzo dobrze. Dla 24% pasażerów cecha
ta była realizowana na poziomie przeciętnym. Liczbę przesiadek niezbędną do odbycia podróży bardzo dobrze bądź dobrze oceniło z kolei 58% respondentów.
Kolejna cecha komunikacji miejskiej w Olsztynie, tj. częstotliwość kursowania autobusów, to jeden z elementów najczęściej uznawanych przez pasażerów za przeciętny – 51%
ankietowanych oceniło go dobrze bądź też bardzo dobrze, z kolei 38% – przeciętnie. Wśród
ocenianych kategorii, znaczną liczbę ocen przeciętnych zebrały też: niezawodność transportu miejskiego, komfort podróży w pojeździe, czas podróży, jakość przystanków
oraz punktualność odjazdów. W kwestii niezawodności transportu miejskiego 55% spośród
badanych wypowiedziała się pozytywnie (50% przyznało ocenę „dobrze”, a 5% – „bardzo dobrze”). W przypadku komfortu podróży, 35% ankietowanych oceniło ten element jako przeciętny, a ocenę dobrą lub bardzo dobrą wystawiło 56% ankietowanych. Czas podróży oceniony
został jako przeciętny przez 33% respondentów (bardzo dobrze lub dobrze oceniło ten element
51% osób ankietowanych), jakość przystanków – przez 37,3% respondentów (bardzo dobrze
bądź dobrze oceniło go 50% osób ankietowanych), a punktualność – przez 35% respondentów
(47% ankietowanych wystawiło ocenę dobrą bądź też bardzo dobrą).
Spośród wszystkich elementów branych pod uwagę podczas badania, najgorzej oceniona
została cena biletów. Ocenę przeciętną wystawiło cenie biletów 43% badanych, natomiast
co czwarta osoba wypowiedziała się w tej kwestii negatywnie (22% – ocena zła i 3% – ocena
bardzo zła).
W celu zobrazowania opinii pasażerów olsztyńskiej komunikacji miejskiej względem badanych jej cech, zsumowano oceny „bardzo dobre” i „dobre” oraz „bardzo złe” i „złe” przyznane
każdej z cech. Spośród wszystkich elementów ocenianych przez ankietowanych najlepiej wypadła w tym zestawieniu jakość pracy kierowców, którą pozytywnie oceniło aż 83% ankietowanych. Bardzo wysoko ocenione zostały również: bliskość przystanku, poziom bezpieczeństwa podróży, jakość informacji oraz łatwość zakupu biletów – każde z nich uzyskało ponad
70% opinii bardzo dobrych i dobrych.
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Niższe noty respondenci wystawili takim cechom, jak: łatwość przesiadek, zróżnicowanie
biletów, liczbę przesiadek, komfort podróży w pojeździe oraz niezawodność transportu miejskiego. Najmniej dobrych pozytywnych ankietowani wystawili cenie biletów (23%).
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Rys. 16. Oceny „bardzo dobre” i „dobre” dotyczące poszczególnych cech
komunikacji miejskiej w Olsztynie
Źródło: „Badanie poziomu satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie”,
Zarząd Dróg, Zielni i Transportu w Olsztynie, kwiecień 2013 r.

Z badanych cech komunikacji miejskiej w Olsztynie najgorzej oceniona została cena biletów, uzyskując 26% ocen negatywnych. Złe oraz bardzo złe oceny dotyczyły również takich
elementów jak punktualność (17% ocen), czas podróży (16%), jakość przystanków (11%)
oraz częstotliwość kursowania autobusów (11%). Najmniej negatywnych ocen dotyczyło natomiast jakości pracy kierowców (2%) oraz bliskości przystanków (3%).
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Rys. 17. Oceny „bardzo złe” i „złe” dotyczące poszczególnych cech
komunikacji miejskiej w Olsztynie
Źródło: „Badanie poziomu satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie”,
Zarząd Dróg, Zielni i Transportu w Olsztynie, kwiecień 2013 r.

Podczas badań ankietowych, oprócz oceny wybranych cech komunikacji miejskiej w Olsztynie, oceniano również ich istotność dla pasażerów. Osoby ankietowane poproszono o wskazanie, które z ocenianych wcześniej cech są dla nich bardzo ważne, a które mało ważne. Najważniejszą cechą okazała się punktualność odjazdów autobusów (79%). Duże znaczenie miały
też elementy: częstotliwość kursowania autobusów (67%), ceny biletów (66%), niezawodność
transportu miejskiego (66%), czas podróży (64%) oraz poziom bezpieczeństwa podróży
(63%). Z kolei za najmniej istotne uznano zróżnicowanie biletów oraz jakość przystanków.
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Rys. 18. Oceny „bardzo ważne” poszczególnych cech komunikacji miejskiej
w Olsztynie
Źródło: „Badanie poziomu satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie”,
Zarząd Dróg, Zielni i Transportu w Olsztynie, kwiecień 2013 r.
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4. Charakterystyka systemu publicznego transportu
zbiorowego w Olsztynie w 2015 r.
4.1. Istniejący podsystem autobusowy komunikacji miejskiej
W olsztyńskiej komunikacji miejskiej w 2011 r. rozdzielono sferę organizacji przewozów
od ich realizacji. Do 30 czerwca 2013 r. organizatorem miejskiego transportu zbiorowego
w Olsztynie był Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, a od 1 lipca 2013 r. – wskutek
połączenia tej jednostki, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Zarządu Zieleni Miejskiej –
powstał Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (ZDZiT w Olsztynie), który przejął obowiązki organizatora komunikacji miejskiej w Olsztynie. Realizacją zadań zleconych przez ZDZiT
w Olsztynie zajmują się dwie firmy przewozowe pełniące funkcję operatorów: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie oraz konsorcjum firm KDD Dariusz Gackowski
i Blue Line Sp. z o.o. Zdecydowaną większość zadań przewozowych komunikacji miejskiej
w Olsztynie realizuje MPK Sp. z o.o., a konsorcjum firm KDD Dariusz Gackowski i Blue Line Sp.
z o.o., dysponując 12 autobusami, posiada ok. 10% udziału w przewozach w olsztyńskim
transporcie publicznym organizowanym przez ZDZiT w Olsztynie.
Wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., sieć olsztyńskiej komunikacji miejskiej tworzyły 34
linie autobusowe:


dwadzieścia pięć całorocznych linii dziennych całotygodniowych – nr: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10,
11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 82 i 88;



jedna całoroczna linia dzienna funkcjonująca od poniedziałku do soboty – nr 6;



jedna linia funkcjonująca całorocznie od poniedziałku do piątku – nr 27;



jedna linia funkcjonująca całotygodniowo, ale tylko w okresie roku akademickiego – nr 22;



dwie linie funkcjonujące tylko w dni powszednie w okresie roku akademickiego – nr 32
i 33;



dwie całoroczne linie nocne całotygodniowe – nr: 100, 101;



dwie sezonowe linie dzienne – 37 i 84.
Olsztyńska komunikacja miejska obsługiwała pięć jednostek administracyjnych:



miasto Olsztyn (miasto na prawach powiatu);



cztery gminy wiejskie: Dywity, Purda, Stawiguda i Barczewo – położone w powiecie olsztyńskim.
Występująca w komunikacji miejskiej w Olsztynie – w całej sieci komunikacyjnej –

wspólna częstotliwość modułowa obowiązująca w poszczególnych danych porach dnia, umożliwiła zaprojektowanie podsystemów linii o wspólnie zsynchronizowanych rozkładach jazdy.
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Obowiązywanie częstotliwości modułowej pozwala na wyróżnienie w sieci komunikacyjnej różnych trzech kategorii linii, które wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. stanowiły odpowiednio:


linie podstawowe (II kategorii) – stanowiące szkielet sieci komunikacyjnej miasta – o wysokiej częstotliwości kursowania pojazdów (w szczytach przewozowych co 10 lub 12 min)
i angażujące przynajmniej pięć pojazdów do obsługi każdej z nich – linie: 9, 15, 20, 24, 25
i 28;



linie uzupełniające (III kategorii) – o umiarkowanej częstotliwości kursowania pojazdów
(w szczytach przewozowych co 20 lub 30 min) i angażujące do obsługi przynajmniej 3
pojazdy – linie: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 30, 33, 34 i 36;



linie indywidualne (IV kategorii) – o niskiej częstotliwości kursowania pojazdów (poniżej 30
min w szczytach przewozów) i obsługiwane jednym lub (przy długiej trasie) dwoma pojazdami – linie: 16, 31, 32, 35, 82 i 88.
Kategoria najwyższa – linii priorytetowych – w funkcjonującej w analizowanym okresie

sieci komunikacyjnej pozostawała pusta.
W tabeli 18 przedstawiono częstotliwość kursowania pojazdów na liniach poszczególnych
kategorii – wg stanu na 31 marca 2015 r. W zestawieniu nie uwzględniono dwóch linii sezonowych – 37 i 84 – które funkcjonują odpowiednio tylko w okresie wakacji i w sezonie działkowym.
Zastosowana w Olsztynie stała i wspólna częstotliwość kursowania pojazdów obsługujących poszczególne linie podstawowe i uzupełniające, umożliwia synchronizację rozkładów
jazdy wybranych linii na wspólnie obsługiwanych trasach, co warunkuje atrakcyjność komunikacji miejskiej – w myśl zasady, że odczuwana przez pasażera wspólna częstotliwość kursowania kilku linii będzie wysoka tylko wówczas, gdy zapewniona zostanie rytmiczna obsługa
ciągu komunikacyjnego. Polega ona na równomiernych odstępach czasu pomiędzy kolejnymi
pojazdami udającymi się w tym samym kierunku. Pełną koordynację rozkładów jazdy – w skali
całej sieci komunikacyjnej – uniemożliwiają jednak obecnie odmienne takty częstotliwości kursów obowiązujące na liniach z tej samej kategorii (np. 10 i 12 minut w godzinach szczytów
przewozowych).
Kolejną ważną cechą oferty przewozowej olsztyńskiej komunikacji miejskiej jest obsługa
najważniejszych osiedli wieloma liniami, głównie o średnicowych względem centrum miasta
trasach, zapewniających połączenia bezpośrednie z najważniejszymi źródłami i celami ruchu.
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Tab. 18. Częstotliwość kursowania pojazdów na poszczególnych liniach
olsztyńskiej komunikacji miejskiej w okresie roku szkolnego
– stan na 31 marca 2015 r.
Częstotliwość kursowania pojazdów
w poszczególnych rodzajach dni tygodnia [min]
Sobota

Niedziela

Kategoria linii

Kategoria linii

Kategoria linii

III

5:00-6:30

20

6:30-8:30

IV

II

III

II

III

20/30/
40

20

40

30

60

10/12

20

20

40

30

60

8:30-11:00

15

30

15

30

20

40

11:00-13:30

15

30

15

30

20

40

13:30-16:30

10/12

20

15

30

20

40

16:30-18:00

15

30

20

40

20

40

18:00-21:00

20

40

20

40

20

40

21:00-23:00

30

60

30

60

30

60

Indywidualna

II

IV

IV

Indywidualna

Dzień powszedni

Indywidualna

Przedział
godzinowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.

Wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie wykonywano 2 194 kursów
w dni powszednie (poza wakacjami), 1 636 kursów w soboty i 1 285 kursów w niedziele (w soboty i niedziele wykonywano odpowiednio 74,6 i 58,6% liczby kursów oferowanych w dniu
powszednim poza wakacjami).
Dla dnia powszedniego poza wakacjami zaplanowano 24 666,9 wozokilometrów, dla soboty – 17 425,6 wozokilometrów, a dla niedzieli – 13 601,0 wozokilometrów (co dla soboty
i niedzieli stanowiło odpowiednio 70,6 i 55,1% pracy eksploatacyjnej przewidzianej dla dnia
powszedniego).
W tabeli 19 zestawiono liczbę wozokilometrów planowanych do wykonania w poszczególne dni tygodnia oraz liczbę kursów na wszystkich stałych liniach – wg stanu na 31 marca
2015 r. Poza liniami stałymi, w sezonie działkowym od kwietnia do końca października, funkcjonuje linia sezonowa 84 dowożąca mieszkańców Olsztyna do ogródków działkowych
„Na Wójtowej Roli”, realizująca od 6 do 9 kursów dziennie (także w soboty i w niedziele) oraz
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linia sezonowa wakacyjna weekendowa 37 – dowożąca mieszkańców do kompleksu sportoworekreacyjnego nad Jeziorem Krzywym (Ukiel).
Tab. 19. Liczba wozokilometrów i kursów wykonywanych na poszczególnych
liniach olsztyńskiej komunikacji miejskiej w różnych rodzajach dni tygodnia
– stan na 31 marca 2015 r.
Liczba wozokilometrów
Linia

w dniu
powszednim

Liczba kursów
w dniu
powszednim

w
niedzielę

w sobotę

w
niedzielę

w sobotę

1

1020,5

692,7

421,2

89

64

48

2

707,3

545,7

443,8

75

61

50

3

644,3

347,6

403,2

73

62

46

5

462,1

333,5

281,3

68

57

47

6

841,1

488,1

-

63

44

-

7

1033,7

743,0

588,5

79

61

48

9

1164,5

969,9

776,5

133

112

91

10

621,8

438,6

334,8

79

60

45

11

1045,5

854,1

678,6

75

62

50

13

1064,8

813,0

660,4

77

59

48

15

2064,8

1601,9

1272,9

150

120

95

16

269,8

189,6

189,6

22

16

16

17

978,9

695,0

594,7

76

59

46

20

1159,1

957,8

763,5

135

113

88

21

1127,2

867,9

645,9

73

59

46

22

632,7

453,7

361,3

60

52

40

24

1017,5

839,1

665,3

132

110

87

25

1393,8

1153,0

921,3

130

109

87

26

982,3

749,7

583,7

83

63

49

27

953,4

-

-

65

-

-

28

1171,3

889,5

720,5

139

109

94

30

854,1

524,3

524,3

98

60

60

31

369,3

117,4

107,7

25

7

6
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Liczba wozokilometrów
Linia

w dniu
powszednim

Liczba kursów
w dniu
powszednim

w
niedzielę

w sobotę

w
niedzielę

w sobotę

32

56,2

-

-

4

-

-

33

273,2

-

-

20

-

-

34

342,9

186,1

153,4

22

12

10

35

83,0

52,6

52,6

25

15

15

36

1332,6

978,4

737,8

87

63

47

82

382,4

252,7

254,9

15

10

10

88

355,1

229,0

201,6

14

9

8

24 405,2

17 163,9

13 339,3

2 186

1 628

1 277

100

139,3

139,3

139,3

5

5

5

101

122,4

122,4

122,4

3

3

3

Nocne

261,7

261,7

261,7

8

8

8

24 666,9

17 425,6

13 601,0

2 194

1 636

1 285

Dzienne

Razem sieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.

Schemat sieci linii komunikacji miejskiej na obszarze Olsztyna i gmin ościennych, z którymi gmina Olsztyn zawarła stosowne porozumienia, przedstawiono na rysunku 19.
Zakres funkcjonowania olsztyńskiej komunikacji miejskiej w gminach ościennych jest
dość ograniczony. Ze względu na brak partycypacji finansowej gmin: Stawiguda, Purda, Barczewo i Gietrzwałd w kosztach utrzymania linii pozamiejskich, ich obsługa realizowana jest
w marginalnym zakresie. Ze wszystkich gmin ościennych najlepiej obsługiwaną jest gmina Dywity. Przewozy są realizowane w tej gminie na dedykowanych jej obsłudze liniach 82 i 88 oraz
w wybranych kursach linii 17. Gmina Purda obsługiwana jest linią 5, a gmina Barczewo – tylko
w sezonie działkowym, tj. od kwietnia do października – linią sezonową nr 84, której zadaniem
jest dowóz działkowiczów (mieszkańców Olsztyna) do ogródków działkowych w miejscowości
Wójtowo.
Autobusy komunikacji miejskiej ZDZiT w Olsztynie obsługują jedynie obrzeża gminy Stawiguda tj. miejscowość Bartąg, dojeżdżając do niego ul. Bartąską w Olsztynie, przy której
w granicach miasta nie ma miejsca do zawracania autobusów.
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Rys. 19. Schemat sieci linii komunikacji miejskiej w Olsztynie
Źródło: http://www.zdzit.olsztyn.eu, dostęp: 31.03.2015 r.

79

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Podobna sytuacja – wywołana przyczynami techniczno-eksploatacyjnymi – występuje
w gminie Gietrzwałd, przez której teren prowadzi trasa linii miejskiej 7 w wybranych kursach
do olsztyńskiego osiedla Łupstych, ale w gminie Gietrzwałd znajduje się tylko jeden przystanek,
bezpośrednio przy granicy Olsztyna.
Położenie względem Olsztyna poszczególnych jednostek administracyjnych, obsługiwanych olsztyńską komunikacją miejską – wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. – zaprezentowano
na rysunku 20.

Rys. 20. Jednostki administracyjne obsługiwane olsztyńską komunikacją miejską
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie i mapy powiatu.

Trasy wszystkich linii olsztyńskiej komunikacji miejskiej – wg stanu na dzień 31 marca
2015 r. – przedstawiono w tabeli 20.
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Tab. 20. Trasy linii olsztyńskiej komunikacji miejskiej – stan na 31 marca 2015 r.
Linia

1

Przebieg trasy
CEMENTOWA – Lubelska – Dworzec Główny – Partyzantów – Kajki – Kopernika – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: 1 Maja – Partyzantów/
– Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka –
Wczasowa – Hozjusza – REDYKAJNY

W niedziele i święta oraz w soboty po godzinie 15 kursy na odcinku DWORZEC GŁÓWNY –
REDYKAJNY
2

NAGÓRKI – Wańkowicza – al. Sikorskiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – Dworcowa – Dworzec Główny – Partyzantów – Limanowskiego – Jagiellońska –
JAGIELLOŃSKA-SZPITAL

3

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Dworcowa) – Dworcowa – Pstrowskiego – al. Niepodległości –
Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR

5

poza
Olsztyn

6

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Partyzantów) – Partyzantów – 1 Maja – al. Piłsudskiego – Kościuszki – Żołnierska – Dworcowa – Pstrowskiego – OSIEDLE MAZURSKIE (wybrane
kursy: SZCZĘSNE – KLEWKI)
CEMENTOWA – Lubelska – Budowlana – Towarowa – Dworcowa – Żołnierska – Kościuszki
– al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ –
Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – LIKUSY (wybrane kursy: GUTKOWO)

W dni powszednie jeden kurs z zajazdem na przystanek „Wodna”; linia nie funkcjonuje
w niedziele i święta

7

JAKUBOWO – Sybiraków – Limanowskiego – Partyzantów – Dworzec Główny – Kościuszki
– al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ –
Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Śliwy – Jagiellończyka /z powrotem Armii Krajowej – al. Warszawska) – Sielska – Kłosowa – Zbożowa – DAJTKI (wybrane kursy: Sielska
– Perkoza – ŁUPSTYCH)

9

OSIEDLE PODLEŚNA – Jagiellońska – Limanowskiego – Partyzantów – Kajki – Kopernika
– al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ –
Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – SŁONECZNY STOK

10

POLMOZBYT – al. Piłsudskiego – Leonharda – Kołobrzeska – Kościuszki /z powrotem: Głowackiego/ – al. Piłsudskiego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego – JAKUBOWO (wybrane
kursy: Oficerska – Fałata – „DOM KOMBATANTA” – Oficerska – JAKUBOWO)

11

NAGÓRKI – Wańkowicza – al. Sikorskiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Żołnierska –
Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Mochnackiego – Grunwaldzka –
Bałtycka – GUTKOWO
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Linia

Przebieg trasy

13

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Żołnierska –
Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – pl. Roosevelta – Śliwy – al. Warszawska – Armii Krajowej – Sielska – Kłosowa – Zbożowa – DAJTKI

15

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego –
al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ –
Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR

16

OSIEDLE MAZURSKIE – Pstrowskiego – Wyszyńskiego – Żołnierska – Dworcowa –
Pstrowskiego – al. Niepodległości – pl. Roosevelta – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja /z powrotem: 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej/ – Partyzantów – Limanowskiego – Niedziałkowskiego /z powrotem: Żeromskiego/ – Jagiellońska – Reymonta /z powrotem: Zientary-Malewskiej – Paderewskiego – Limanowskiego/ – Cicha – Poprzeczna – Zientary-Malewskiej – Tracka – TRACK (wybrany kurs: Zientary-Malewskiej – Jesienna – INDYKPOL
– Jesienna – Zientary-Malewskiej – Tracka – TRACK)

Kurs przez INDYKPOL realizowany w dni powszednie
17

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego –
poza
Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego – JAKUOlsztyn BOWO/CMENTARZ DYWITY-WADĄSKA/DYWITY
20

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Partyzantów) – Partyzantów – 1 Maja – al. Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Synów Pułku – Krasickiego – Wilczyńskiego – PIECZEWO

21

CEMENTOWA – Lubelska – Dworzec Główny – Dworcowa – Towarowa – Leonharda –
Kołobrzeska – Dworcowa – Pstrowskiego – Synów Pułku – Krasickiego – Wańkowicza –
al. Sikorskiego – Wilczyńskiego – Krasickiego – WITOSA

22

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Dworcowa) – Dworcowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Niepodległości – pl. Roosevelta – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – STARY
DWÓR (wybrane kursy: Słoneczna – al. Warszawska – Kalinowskiego – Szostkiewicza –
Wawrzyczka – BRZEZINY)

Linia nie funkcjonuje w okresie letnich wakacji szkolnych. W soboty, niedziele i święta kursy
na odcinku DWORZEC GŁÓWNY – STARY DWÓR
24

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Partyzantów) – Partyzantów – 1 Maja – al. Piłsudskiego – Kościuszki – al. Niepodległości – Pstrowskiego – al. Sikorskiego – Wilczyńskiego – OSIEDLE
GENERAŁÓW

25

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Partyzantów) – Partyzantów – 1 Maja – al. Piłsudskiego – Kościuszki – al. Niepodległości – Pstrowskiego – al. Sikorskiego – Wańkowicza – Krasickiego –
Witosa – TĘCZOWY LAS

26

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego –
al. Piłsudskiego – Dworcowa – Dworzec Główny – Partyzantów – Limanowskiego – Jagiellońska – JAGIELLOŃSKA-OGRODY

82

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Linia

27

Przebieg trasy
WITOSA – Krasickiego – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Pstrowskiego – al. Niepodległości
– pl. Roosevelta – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – Wczasowa – Hozjusza – REDYKAJNY

Linia funkcjonuje tylko w dni robocze i dni robocze wolne od nauki szkolnej

28

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Dworcowa) – Dworcowa – al. Piłsudskiego – 11 Listopada –
pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Śliwy – al. Warszawska – al. Obrońców Tobruku – Iwaszkiewicza – Tuwima –
Wawrzyczka – BRZEZINY

W niedziele i święta wykonywane są dodatkowo cztery kursy na trasie: BRZEZINY – Kalinowskiego – al. Warszawska – DYBOWSKIEGO (dojazd do kościoła)
30

PIECZEWO – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska – Dybowskiego
– Słoneczna – STARY DWÓR

31

PIECZEWO – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Żołnierska
– Dworcowa – Dworzec Główny – Partyzantów – Limanowskiego – Jagiellońska – Poprzeczna – Zientary-Malewskiej – Jesienna – INDYKPOL

32

DAJTKI – Zbożowa – Kłosowa – Sielska – Armii Krajowej – al. Warszawska – Dybowskiego
– Słoneczna – STARY DWÓR

Linia funkcjonuje w dni nauki szkolnej, poza okresem letnich wakacji akademickich

33

WITOSA – Krasickiego – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska –
Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR

Linia funkcjonuje w dni nauki szkolnej, poza okresem letnich wakacji akademickich

34

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Partyzantów) – Partyzantów – 1 Maja – al. Piłsudskiego – Kościuszki – al. Niepodległości – Pstrowskiego – al. Sikorskiego – Wilczyńskiego – Jarocka –
Mroza – Piotrowskiego – Flisa – Jarocka – MAZOWIECKA – Pomorska – Jarocka – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Pstrowskiego – al. Niepodległości – Kościuszki – Piłsudskiego –
1 Maja – Partyzantów – DWORZEC GŁÓWNY

35

GOTOWCA – Barczewskiego – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego (z powrotem: 11 Listopada
– pl. Jedności Słowiańskiej) – Piłsudskiego – Kopernika – PLAC PUŁASKIEGO

36

BARTĄSKA-RONDO – Bartąska – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego – Jagiellońska
– Reymonta – Cicha – Poprzeczna – Zientary-Malewskiej – Tracka – TRACK

37

WITOSA – Krasickiego – Wilczyńskiego – Sikorskiego – Tuwima – Warszawska – Armii
Krajowej – Sielska – Jeziorna – PLAŻA MIEJSKA – Jeziorna – Sielska – Jeziorna – ZATOKA
MIŁA

sezon.

Kursuje w wakacyjne dni weekendowe
82

podm.

REYMONTA – Jagiellońska – WADĄG – KIEŹLINY – Cmentarz Dywity – DYWITY – RÓŹNOWO – SŁUPY – WADĄG – Jagiellońska – Poprzeczna – Cicha – REYMONTA
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Linia
84
sez.
88

podm.

Przebieg trasy
DWORZEC GŁÓWNY (ul. Dworcowa) – Dworcowa – Towarowa – Budowlana – Lubelska
– KLEBARK MAŁY – WÓJTOWO)

Linia funkcjonuje w sezonie działkowym – od kwietnia do października
REYMONTA – Jagiellońska – WADĄG – SŁUPY – RÓŻNOWO – DYWITY – Cmentarz Dywity
– KIEŹLINY – WADĄG – Jagiellońska – Poprzeczna – Cicha – REYMONTA

100
nocna

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Dworcowa) – Dworcowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej – Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta
– Śliwy – al. Warszawska – Tuwima – al. Sikorskiego – Wańkowicza – Krasickiego – Wilczyńskiego – Pieczewo – Wilczyńskiego – Krasickiego – Witosa – Krasickiego – Wilczyńskiego
– Osiedle Generałów – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska – Śliwy
– pl. Roosevelta – Szrajbera – Pieniężnego – al. Piłsudskiego – Kościuszki – Żołnierska –
Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (ul. Dworcowa)

101
nocna

DWORZEC GŁÓWNY (ul. Partyzantów) – Partyzantów – 1 Maja – 11 Listopada –
pl. Jedności Słowiańskiej – Pieniężnego – Szrajbera – pl. Roosevelta – Mochnackiego –
Grunwaldzka – Bałtycka – Likusy – Gutkowo – Bałtycka – Grunwaldzka – Mochnackiego –
pl. Roosevelta – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – Słoneczny Stok –
Słoneczna – Dybowskiego – al. Warszawska – Armii Krajowej – Sielska – Dajtki – Kłosowa
– Sielska – Armii Krajowej – al. Warszawska – Śliwy – pl. Roosevelta – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego – Sybiraków – Limanowskiego – Partyzantów – DWORZEC GŁÓWNY (ul. Partyzantów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.

W analizie podaży usług przewozowych komunikacji miejskiej wykorzystuje się kolejne
półtora- i trzygodzinne przedziały czasowe, obejmujące typowy okres funkcjonowania komunikacji dziennej w miastach, przypadających na godziny od 5 do 23. Krańce zakresu godzinowego funkcjonowania komunikacji dziennej oraz krańce i środki tych przedziałów, wyznaczają
charakterystyczne przekrojowe godziny: 5:00, 5:45, 6:30, 7:15, 8:00, 8:45, 9:30, 10:15,
11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00,
20:45, 21:30, 22:15 i 23:00, w których przez pryzmat częstotliwości kursowania pojazdów oraz
ich liczby na trasie, opisywana jest podaż usług przewozowych.
Liczbę pojazdów przeznaczonych do obsługi poszczególnych linii i całej sieci połączeń
olsztyńskiej komunikacji miejskiej w każdej z przekrojowych godzin w dniu powszednim, w sobotę oraz w niedzielę, zaprezentowano w tabeli 21. Z czasu uznanego za czas zaangażowania
pojazdów do obsługi linii wyłączono czas odbywania przerw przekraczających 45 minut, natomiast wliczono do niego czas dojazdów i zjazdów z przystanków krańcowych do zajezdni, przewidziany na ten cel w tabliczkach rozkładowych dla kierowców.
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Tab. 21. Liczba pojazdów na liniach olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w przekrojowych godzinach w dniu powszednim, w sobotę i w niedzielę
– stan na 31 marca 2015 r.
Liczba pojazdów na trasie w danym przedziale godzinowym

Przekrojowa
godzina

Dzień powszedni

Sobota

Niedziela

5:00

25

9

10

5:45

70

39

27

6:30

113

50

38

7:15

138

63

43

8:00

136

72

45

8:45

123

82

45

9:30

104

87

47

10:15

101

88

49

11:00

98

88

56

11:45

97

88

65

12:30

98

88

65

13:15

105

89

66

14:00

121

89

66

14:45

136

89

66

15:30

138

87

65

16:15

138

82

65

17:00

133

75

64

17:45

107

65

64

18:30

83

62

63

19:15

72

60

62

20:00

71

60

61

20:45

61

55

56

21:30

49

45

45

22:15

40

39

39

23:00

26

26

23

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.
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Maksymalna liczba pojazdów, niezbędna do wykonania wszystkich zadań przewozowych
zaplanowanych w rozkładach jazdy olsztyńskiej komunikacji miejskiej, wynosiła – wg stanu
na dzień 31 marca 2015 r. – 138 dla dnia powszedniego, 89 dla soboty i 66 dla niedzieli.
Kulminacja wykorzystania taboru w dniu powszednim przypadła na pory tradycyjnych
szczytów przewozowych: porannego – z maksymalną liczbą pojazdów równą 138 w przekrojowej godzinie 7:15 i popołudniowego – także ze 138 pojazdami w ruchu w przekrojowych
godzinach 15:30 i 16:15. W porach pomiędzy szczytami podaży usług w dniu powszednim,
w przekrojowych godzinach od 8:45 do 13:15, na trasach pozostawało od 97 do 123 pojazdów.
Szczególnymi cechami podaży usług przewozowych olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w dniu powszednim, były:


dużo wyższe zaangażowanie pojazdów w godzinach szczytowych w stosunku do innych pór
dnia oraz dość krótkie okresy szczytowe, na które przypadało maksymalne wykorzystanie
pojazdów – między godzinami 7:15 a 8.00 i 14:45 a 16:15;



wynoszący około 33% udział zadań szczytowych z przerywanym czasem pracy pojazdu
i jego kierowcy w ogólnej strukturze zadań przewozowych w dniu powszednim;



umiarkowana redukcja wielkości podaży w porze międzyszczytowej: w przekrojowych godzinach od 9:30 do 13:15 na trasach pozostawało od 97 do 104 pojazdów, a więc od 70
do 75% maksymalnej ich liczby w dniu powszednim;



niski stopień zaangażowania autobusów w obsługę linii podmiejskich.
Struktura czasowa zaangażowania pojazdów olsztyńskiej komunikacji miejskiej w dniu

powszednim nie odbiega zasadniczo od innych miast o podobnej wielkości w kraju.
W sobotę sieć olsztyńskiej komunikacji miejskiej obsługiwało maksymalnie 89 pojazdów.
Najwięcej pojazdów na trasie – przynajmniej 87 – było w sobotę w porach pomiędzy przekrojowymi godzinami 9:30 i 15:30.
W niedzielę na trasie pozostawało maksymalnie 66 pojazdów, a szczyt ich zaangażowania przypadł na pory godzinowe od 11:45 do 20:00, w których eksploatowano przynajmniej
61 pojazdów.
4.2. Ogólne założenia projektowanego systemu komunikacji miejskiej
Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna, uwzględniający funkcjonowanie
komunikacji tramwajowej, planowany pierwotnie do wdrożenia w 2014 r., wynika z przyjęcia
przez organizatora transportu założeń opracowanych w dokumencie pn. „Nowy układ
komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe”.
Dokument ten opracowano w 2013 r. na zlecenie ZDZiT w Olsztynie.
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Założenia nowego układu komunikacyjnego dla miasta Olsztyna, przedstawione
w przywołanym opracowaniu, zostały przygotowane na bazie analizy kompleksowych wyników
badań wielkości popytu z 2012 r.
W związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji związanych z budową linii
tramwajowych na 2015 r., ZDZiT w Olsztynie w 2014 r. przeprowadził kolejne kompleksowe
badania wielkości popytu na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w każdym z rodzajów dni
tygodnia. Analiza wyników badań z 2014 r. wykazała potrzebę zaktualizowania niektórych
założeń przyjętych w 2013 r. Aktualizacja dotyczyła poszczególnych tras, częstotliwości
kursowania pojazdów oraz zakresu czasowego funkcjonowania wybranych linii autobusowych.
Ponadto, w wyniku licznych uwag zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących
proponowanego zakresu numeracji linii tramwajowych i autobusowych, zdecydowano się
na zmianę wcześniejszych założeń i przeznaczenie dla linii tramwajowych zakresu numeracji
od 1 do 99, dla linii autobusowych dziennych – zakresu od 101 do 999, a linii autobusowych
nocnych – zakresu od N1 do N99.
Poniżej zaprezentowano główne tezy dokumentu pn. „Nowy układ komunikacyjny dla
miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe”, natomiast niezbędne
modyfikacje zaprezentowanej w tym dokumencie koncepcji opisano w dalszej części
opracowania.
4.3. Projektowany podsystem tramwajowy olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w momencie uruchomienia komunikacji tramwajowej
W nowym układzie komunikacyjnym dla miasta Olsztyna, w momencie uruchomienia
komunikacji tramwajowej przyjęto funkcjonowanie trzech linii tramwajowych, oznaczonych
wstępnie numerami 51, 52 i 53.
Biorąc pod uwagę kryterium częstotliwości kursowania pojazdów, w segmencie komunikacji tramwajowej zaprojektowano:


jedną linię priorytetową – 51;



dwie linie podstawowe – 52 i 53;
Trasa linii tramwajowej 51 miała prowadzić od krańcówki zlokalizowanej przy skrzyżo-

waniu ulic Witosa i Kanta, głównym dwutorowym odcinkiem trasy do skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Dąbrowszczaków, skąd dalej odcinkiem jednotorowym do przystanku końcowego,
zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w okolicach Wysokiej Bramy.
Jako drugą linię tramwajową zaprojektowano linię 52, łączącą południowe osiedla miasta
ze Śródmieściem i Dworcem Głównym. Cała trasa tej linii wyznaczona została na odcinkach
dwutorowych.
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Zadaniem trzeciej linii tramwajowej, oznaczonej wstępnie numerem 53, było połączenie
Dworca Głównego z Kortowem. Trasa linii 53 została wytyczona odcinkiem dwutorowym
od Dworca Głównego do skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Tuwima i następnie odcinkiem
jednotorowym do przystanku krańcowego Uniwersytet-Prawocheńskiego w Kortowie. Na odcinku jednotorowym, w okolicach skrzyżowania ul. Tuwima z ul. Iwaszkiewicza, przewidziano
mijankę. Ze względu na ścisłą zabudowę w okolicy przystanku, mijanka zlokalizowana została
poza jego obszarem. W tabeli 22 przedstawiono planowany przebieg tras linii tramwajowych
w momencie uruchomienia komunikacji tramwajowej.
Tab. 22. Trasy linii tramwajowych planowane w momencie uruchomienia
komunikacji tramwajowej
Oznaczenie
linii

Przebieg trasy
Linie tramwajowe

51

WITOSA – Płoskiego – al. Sikorskiego – Obiegowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej – WYSOKA BRAMA

52

WITOSA – Płoskiego – al. Sikorskiego – Obiegowa – Żołnierska – Kościuszki – DWORZEC GŁÓWNY

53

DWORZEC GŁÓWNY – Kościuszki – Żołnierska – Obiegowa – al. Sikorskiego – Tuwima – UNIWERSYTET-PRAWOCHEŃSKIEGO

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,

Reda – Olsztyn 2013 r.

Dla każdej z linii tramwajowych w poszczególnych przedziałach czasowych przyjęto stałe
i wspólne częstotliwości kursowania. Takie założenie umożliwi synchronizację rozkładów jazdy
w skali całej sieci linii tramwajowych oraz zapewni rytmiczną obsługę poszczególnych ciągów
komunikacyjnych – równomierne odstępy czasu pomiędzy kolejnymi pojazdami udającymi się
w tym samym kierunku.
Częstotliwości kursowania tramwajów na poszczególnych liniach planowane w momencie
uruchomienia komunikacji tramwajowej w 2015 r. – w podziale na poszczególne rodzaje dni
tygodnia (dni powszednie nauki szkolnej, dni powszednie wolne od nauki szkolnej, soboty
i niedziele) oraz na określone pory dnia, zaprezentowane zostały w tabelach 23, 24 i 25.

88

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Tab. 23. Częstotliwość kursowania tramwajów na poszczególnych liniach
w dni powszednie nauki szkolnej – planowana w momencie uruchomienia
komunikacji tramwajowej
Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
Linia

od 5:00
do 6:30

od 6:31
do 8:00

od 8:01
do 14:00

od 14:01
do 16:30

od 16:31
do 18:00

od 18:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

51

20

7,5

15

7,5

15

15

30

52

20

15

15

15

15

15

30

53

-

15

15

15

15

15

-

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,

Reda – Olsztyn 2013 r.

Tab. 24. Częstotliwość kursowania tramwajów na poszczególnych liniach
w dni powszednie wolne od nauki szkolnej – planowana w momencie
uruchomienia komunikacji tramwajowej
Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
Linia

od 5:00
do 6:30

od 6:31
do 8:00

od 8:01
do 14:00

od 14:01
do 16:30

od 16:31
do 18:00

od 18:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

51

20

15

15

15

15

15

30

52

20

15

15

15

15

15

30

53

-

15

15

15

15

15

-

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,

Reda – Olsztyn 2013 r.

Tab. 25. Częstotliwość kursowania tramwajów na poszczególnych liniach
w soboty i niedziele – planowana w momencie uruchomienia
komunikacji tramwajowej
Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
w soboty

Linia

w niedziele

od 5:00
do 9:00

od 9:01
do 15:00

od 15:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

od 5:30
do 11:00

od 11:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

51

20

15

15

30

20

20

30

52

20

15

15

30

20

20

30

53

20

15

15

-

20

20

-

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,

Reda – Olsztyn 2013 r.
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Dla linii priorytetowej 51 przewidziano częstotliwość kursów co 7,5 min w godzinach
szczytów przewozowych i co 15 min przez większą część dnia, poza tymi szczytami. Dla linii 52
i 53 przewidziano natomiast częstotliwość kursowania 15-minutową niemal przez cały dzień.
Ze względu na specyficzny charakter obszaru obsługiwanego linią 53 (kampus studencki w Kortowie) dla tej linii w dniu powszednim przyjęto stałą częstotliwość odjazdów co 15 minut oraz
nieznacznie odmienny zakres czasowy funkcjonowania, ograniczony do godzin od 6 do 21.
Względnie wysokie częstotliwości kursowania tramwajów, w szczególności na linii 51,
mają zachęcić do korzystania z komunikacji tramwajowej w relacji z największych
południowych osiedli Olsztyna do Śródmieścia i Dworca Głównego, nie tylko obecnych
pasażerów autobusów, ale i osoby korzystające dotychczas w realizacji podróży z samochodów
osobowych. Powiązanie źródeł ruchu oddalonych od trasy tramwajowej, mają zapewnić w tych
osiedlach nowe lokalne linie autobusowe o charakterze dowozowym. Trasy tych linii wytyczono
w sposób minimalizujący drogę przejścia pieszego przy przesiadaniu się na tramwaj.
Wielkość pracy eksploatacyjnej przewidzianej do realizacji na poszczególnych liniach
tramwajowych w ciągu roku determinowana jest częstotliwościami kursowania pojazdów, długościami tras oraz zakresem godzinowym funkcjonowania każdej z linii. Parametry te kształtują
określone liczby pociągokilometrów zaplanowanych na poszczególne rodzaje dni tygodnia, których odpowiednie zsumowanie pozwala na obliczenie rocznego planu pociągokilometrów dla
całej sieci tramwajowej. W tabeli 26 przedstawiono symulację rocznej liczby pociągokilometrów dla każdej z linii tramwajowych planowanych w momencie uruchomienia komunikacji
tramwajowej.
Tab. 26. Roczna praca eksploatacyjna na poszczególnych liniach tramwajowych
– planowana w momencie uruchomienia komunikacji tramwajowej
Analizowany segment podaży

Wielkość pracy eksploatacyjnej
[pociągokilometry]

Linia 51

375 151

Linia 52

349 852

Linia 53

212 288

Razem cała sieć komunikacji tramwajowej

937 291

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,

Reda – Olsztyn 2013 r.
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Wszystkie przedstawione wyliczenia mają charakter szacunkowy. Dokładne dane
dotyczące częstotliwości kursowania tramwajów w poszczególnych przedziałach czasowych
oraz parametrów eksploatacyjnych poszczególnych linii, znane będą po przygotowaniu
aktualizacji propozycji nowego układu komunikacyjnego, którą Zarząd Dróg, Zieleni
i Transportu w Olsztynie zamierza zrealizować we własnym zakresie w III kwartale 2015 r.
4.4. Projektowany podsystem autobusowy olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w momencie uruchomienia komunikacji tramwajowej
Koncepcja nowego układu komunikacyjnego, uwzględniająca uruchomienie komunikacji
tramwajowej zakładała, że po uruchomieniu linii tramwajowych nie może pogorszyć się jakość
funkcjonowania systemu olsztyńskiej komunikacji miejskiej jako całości, a więc rekompensatą
za konieczność przesiadania się z i do tramwaju, musi być zapewnienie wyższych częstotliwości
kursowania pojazdów w najważniejszych relacjach, które są już obecnie lub będą w przyszłości
realizowane z przesiadkami.
Fundamentem koncepcji było założenie, że cała sieć komunikacyjna funkcjonować ma
w oparciu o wspólną częstotliwość modułową, a rozkłady jazdy poszczególnych linii mają być
koordynowane w sposób zapewniający rytmiczną obsługę głównych ciągów komunikacyjnych
i optymalizację czasu na przesiadkę na przystankach węzłowych.
Układ tras linii tramwajowych wymusza konieczność wprowadzenia określonych zmian
w trasach linii autobusowych. Mają one na celu wyeliminowanie substytuowania tramwajów
przez autobusy, przy jednoczesnym stworzeniu warunków do jak najszerszej komplementarności obydwu podsystemów olsztyńskiej komunikacji miejskiej.
Zaproponowane częstotliwości kursowania pojazdów pozwoliły na wyodrębnienie kategorii linii priorytetowych, funkcjonujących ze stałą, rytmiczną i wysoką częstotliwością przez
większą część dnia w każdym z rodzajów dni tygodnia. Linie te zaprojektowano jako szkielet
obsługi komunikacyjnej Olsztyna.
Na drugą kategorię linii miała składać się sieć linii podstawowych, zapewniających wysoką częstotliwość kursów w godzinach szczytów komunikacyjnych w dni powszednie (nauki
szkolnej) oraz nieznacznie niższą, ale wciąż atrakcyjną częstotliwość w pozostałych porach dnia
i rodzajach dni tygodnia.
Trzecią kategorię linii stanowić miały linie uzupełniające, których rolą jest obsługa obszarów o ekstensywnej zabudowie lub zapewnianie połączeń bezpośrednich w mniej ważnych
relacjach – przeznaczone dla osób, które wyżej cenią postulat bezpośredniości od postulatu
zrealizowania podróży w możliwe krótkim czasie.
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Katalog projektowanych połączeń zamykała kategoria linii indywidualnych, o godzinach
kursów dopasowanych ściśle do realizowanych przez nie zadań.
W segmencie linii autobusowych zaprojektowano:


sześć linii priorytetowych – 9, 13, 17, 19, 28 i 42;



osiem linii podstawowych – 1, 3, 7, 11, 20, 21, 26 i 30;



osiem linii uzupełniających – 5, 6, 10, 16, 27, 33, 41 i 43;



siedem linii zindywidualizowanych, w tym:


dwie linie miejskie (dzienne): 31 i 32;



dwie linie podmiejskie: 82 i 88;



dwie linie nocne: 100 i 101;



jedną linię sezonową – 84.
W tabeli 27 przedstawiono planowany przebieg tras linii autobusowych w momencie uru-

chomienia komunikacji tramwajowej.
Tab. 27. Trasy linii autobusowych planowane w momencie uruchomienia
komunikacji tramwajowej
Oznaczenie linii

Przebieg trasy
Linie autobusowe

1

3

5

6

DWORZEC GŁÓWNY – Partyzantów – Kajki /z powrotem: pl. Pułaskiego – Kajki/ – Kopernika – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – Wczasowa – Hozjusza – REDYKAJNY
DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Pstrowskiego – al. Niepodległości – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR

(w dni powszednie w godzinach 6:30-20: Słoneczna – al. Warszawska – Kalinowskiego –
Szostkiewicza – BRZEZINY)
OSIEDLE MAZURSKIE – Pstrowskiego – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – 1 Maja –
Partyzantów – Limanowskiego – Reymonta – Zientary-Malewskiej – Cicha – Poprzeczna –
Zientary-Malewskiej – Tracka – TRACK, linia funkcjonuje tylko w dni powszednie
(wybrane kursy: CEMENTOWA – Lubelska – Budowlana – Towarowa) OZGraf – Dworcowa – al. Piłsudskiego – 1 Maja – Partyzantów – Artyleryjska – Bałtycka – GUTKOWO,

linia nie funkcjonuje w niedziele i święta

7

JAKUBOWO – Wojska Polskiego – Sybiraków – Limanowskiego – Partyzantów – Dworcowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej
/z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka –
al. Schumana – Sielska – Kłosowa – Zbożowa – DAJTKI (wybrane kursy: Sielska – Perkoza
– ŁUPSTYCH)
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Oznaczenie linii

Przebieg trasy

9

JAGIELLOŃSKA-SZPITAL – Jagiellońska – Limanowskiego – Partyzantów – Kajki /z powrotem: pl. Pułaskiego – Kajki/ – Kopernika – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności
Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – SŁONECZNY STOK

10

POLMOZBYT – al. Piłsudskiego – Leonharda – Kołobrzeska – Kościuszki /z powrotem:
Głowackiego/ – al. Piłsudskiego – 1 Maja – Partyzantów – al. Wojska Polskiego – JAKUBOWO (wybrane kursy: Oficerska – Fałata – „DOM KOMBATANTA”)

11

NAGÓRKI – Wańkowicza – al. Sikorskiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Żołnierska
– Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem:
Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – GUTKOWO

13

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego
– Szrajbera – Śliwy – al. Warszawska – Armii Krajowej – Sielska – Kłosowa – Zbożowa –
DAJTKI

16

(wybrane kursy: KLEWKI – Szczęsne) OSIEDLE MAZURSKIE – Pstrowskiego – Wyszyńskiego – Żołnierska – Obiegowa – Pstrowskiego – al. Niepodległości – Szrajbera –
Pieniężnego – pl. Jedności Słowiańskiej – 11 Listopada /z powrotem: Pieniężnego/ –
1 Maja – Partyzantów – Limanowskiego – Niedziałkowskiego /z powrotem: Żeromskiego/
– Jagiellońska – Reymonta /z powrotem: Paderewskiego – Limanowskiego/ – ZientaryMalewskiej – Cicha – Poprzeczna – Zientary-Malewskiej (wybrane kursy przez INDYKPOL)
– Tracka – TRACK

17

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego
– Żołnierska – Obiegowa – al. Piłsudskiego – 1 Maja – Partyzantów – al. Wojska Polskiego
– JAKUBOWO (wybrane kursy: CMENTARZ DYWITY lub: DYWITY)

19

OSIEDLE PODLEŚNA – Jagiellońska – Limanowskiego – Partyzantów – 1 Maja – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera
– Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR

20

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Pstrowskiego – Dworcowa –
Żołnierska – Kościuszki (ewentualnie Obiegowa) – al. Piłsudskiego – 1 Maja – Partyzantów
– DWORZEC GŁÓWNY

21

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Krasickiego – Wańkowicza – Orłowicza – Synów Pułku – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – Dworcowa – Kołobrzeska – Towarowa –
Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (wybrane kursy: Lubelska – CEMENTOWA)

26

BARTĄSKA-RONDO – Bartąska – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – Dworcowa – Partyzantów – Limanowskiego – Jagiellońska –
JAGIELLOŃSKA-OGRODY (część kursów skrócona do pętli: OSIEDLE PODLEŚNA)
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Oznaczenie linii
27

Przebieg trasy
WITOSA – Krasickiego – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Pstrowskiego – al. Niepodległości – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – Wczasowa – Hozjusza – REDYKAJNY,

funkcjonuje tylko w dni powszednie

28

BRZEZINY – Wawrzyczka – Tuwima – Iwaszkiewicza – al. Obrońców Tobruku – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego /z powrotem: 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej – Pieniężnego/ – al. Piłsudskiego – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (wybrane kursy: Lubelska – CEMENTOWA)

30

PIECZEWO – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska – Dybowskiego
– Słoneczna – STARY DWÓR

31

PIECZEWO – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Żołnierska
– Dworcowa – Partyzantów – Limanowskiego – Jagiellońska – Poprzeczna – ZientaryMalewskiej – Jesienna – INDYKPOL

32

DAJTKI – Zbożowa – Kłosowa – Sielska – Armii Krajowej – al. Warszawska – Dybowskiego
– Słoneczna – STARY DWÓR, funkcjonuje tylko w dni powszednie

33

WITOSA – Krasickiego – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska –
Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR, funkcjonuje tylko w dni powszednie

41

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Jarocka – al. Sikorskiego – Wilczyńskiego –
Kutrzeby – Grota-Roweckiego – Hallera – OSIEDLE GENERAŁÓW

42

TĘCZOWY LAS – Płoskiego – Witosa – Krasickiego – Wańkowicza – Nagórki – Wańkowicza – Orłowicza – Synów Pułku – al. Sikorskiego – GALERIA WARMIŃSKA – al. Sikorskiego – Wańkowicza – Krasickiego – Witosa – Płoskiego – TĘCZOWY LAS

43

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Jarocka – al. Sikorskiego – Wilczyńskiego – PIECZEWO

82

REYMONTA – Jagiellońska – Wadąg – Kieźliny – Cmentarz Dywity – Dywity – Różnowo
– Słupy – Wadąg – Jagiellońska – Poprzeczna – Cicha – REYMONTA

84

DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Towarowa – Budowlana – Lubelska – Klebark Mały
– WÓJTOWO-LESZCZYNOWA, funkcjonuje w sezonie działkowym od kwietnia do paź-

dziernika
88

100

REYMONTA – Jagiellońska – Wadąg – Słupy – Różnowo – Dywity – Cmentarz Dywity –
Kieźliny – Wadąg – Jagiellońska – Poprzeczna – Cicha – REYMONTA
DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej – Pieniężnego – Szrajbera – Śliwy – al. Warszawska –
Tuwima – al. Sikorskiego – Wańkowicza – Krasickiego – Wilczyńskiego – Pieczewo – Wilczyńskiego – Krasickiego – Witosa – Krasickiego – Wilczyńskiego – Osiedle Generałów –
Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – al. Piłsudskiego – Kościuszki – Żołnierska – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY,

linia nocna, jednokierunkowa
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Oznaczenie linii

Przebieg trasy

101

DWORZEC GŁÓWNY – Partyzantów – 1 Maja – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej
– Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – Gutkowo – Bałtycka – Grunwaldzka – Mochnackiego – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – Słoneczny Stok – Słoneczna – Dybowskiego – al. Warszawska – Armii Krajowej
– Sielska – Dajtki – Kłosowa – Sielska – Armii Krajowej – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego – Sybiraków – Limanowskiego – Partyzantów – DWORZEC GŁÓWNY, linia nocna, jednokierunkowa

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,
Reda – Olsztyn 2013 r.

Żadnych zmian w stosunku do obowiązującego układu komunikacyjnego nie zaproponowano w trasach dwunastu linii: 10, 11, 27, 30, 31, 32, 33, 82, 84, 88, 100 i 101. W projektowanym nowym układzie komunikacyjnym zlikwidowano natomiast siedem linii – 2, 15, 22, 24,
25, 34 i 36 – oraz utworzono tyle samo nowych – trzy tramwajowe (51, 52 i 53) oraz cztery
autobusowe (19, 41, 42 i 43).
Założono skrócenie trasy linii 1 z pętli Cementowa do Dworca Głównego. Połączenie
centrum miasta z ul. Lubelską miała zapewnić w zamian linia 28, natomiast ul. Bałtyckiej z terenami przemysłowymi we wschodniej części miasta – linia 6.
Zmianę zaplanowano również w przebiegu trasy linii 1 na jej odcinku trasy w centrum –
w obydwu kierunkach wytyczając ją od ul. Pieniężnego do ul. Partyzantów ulicami: al. Piłsudskiego, Kopernika, pl. Pułaskiego, Kajki i Partyzantów. Dotychczas trasa linii 1 prowadziła ulicami 1 Maja i Partyzantów, omijając w kierunku ul. Bałtyckiej strategiczny dla układu komunikacyjnego miasta przystanek „Centrum” przy al. Piłsudskiego. Połączenie ul. Bałtyckiej
z ul. 1 Maja zapewni linia 6.
Zmian nie założono w podstawowym wariancie trasy linii 3. Dodatkowo, wskutek likwidacji linii 22, w powszednie dni nauki szkolnej trasę tej linii wydłużono do pętli Brzeziny.
Linia 5 w nowym układzie komunikacyjnym stanowić miała uzupełnienie linii 16. Z pętli
na os. Mazurskim trasa tej linii prowadzić miała ul. Wyszyńskiego i dalej al. Piłsudskiego do centrum. Dalszy odcinek trasy linii 5 wytyczono al. Piłsudskiego oraz ulicami: 1 Maja, Partyzantów
i Limanowskiego, z pominięciem ulic: Żeromskiego, Jagiellońskiej i Niedziałkowskiego, przeznaczonych do obsługi linią 16. Kolejny fragment trasy linii 5 miał pokrywać się z trasą linii 16
do Tracka.
Skorygowany przebieg trasy linii 6 różni się od obecnego na odcinku pomiędzy ul. Dworcową i rondem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Aktualna trasa, wytyczona ulicami: Dworcową,
Żołnierską, Kościuszki, al. Piłsudskiego, 11 Listopada, pl. Jedności Słowiańskiej, Pieniężnego,
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Szrajbera, Mochnackiego i Grunwaldzką, zastąpiona została przejazdem ulicami: Dworcową,
al. Piłsudskiego, 1 Maja, Partyzantów i Artyleryjską.
Dla linii 7 przewidziano wycofanie z ulic Armii Krajowej, al. Warszawskiej oraz ul. Śliwy
i jej przekierowanie w al. Schumana oraz ulice Grunwaldzką i Mochnackiego. Jednocześnie,
założono wycofanie linii 7 z obsługiwanego tramwajami (niekorzystającymi z wydzielonego
torowiska) odcinka ul. Kościuszki od al. Piłsudskiego do Dworca Głównego i wprowadzenie jej
w zamian w ulice: Kościuszki (w przeciwnym kierunku – na południe), Żołnierską i Dworcową.
Na linii 9 założono wydłużenie wszystkich kursów do pętli Jagiellońska-Szpital.
Nie przewidziano zmian w trasach linii 10 i 11.
Linię 13 wycofano z ulic Kościuszki i Żołnierskiej, kierując ją w zamian do obsługi al. Piłsudskiego.
Linię 15 w nowym układzie komunikacyjnym przewidziano do likwidacji. Pomimo istotnego znaczenia tej linii w obsłudze komunikacyjnej Olsztyna, jej brak nie spowoduje utraty
większości realizowanych dotychczas linią 15 połączeń bezpośrednich. Obecne funkcje linii 15
przejmą inne połączenia – autobusowe lub tramwajowe:


pasażerowie wsiadający na przystankach usytuowanych w ciągu ul. Wilczyńskiego i podróżujący w kierunku ulic Krasickiego lub Synów Pułku oraz do rejonu skrzyżowania ulic
Pstrowskiego i Wyszyńskiego, będą mogli skorzystać – podobnie jak obecnie – z linii 17
i 26, a także dodatkowo z funkcjonującej na zmienionej trasie linii 21;



osoby podróżujące do fabryki Michelin oraz w okolicę Stadionu Stomil i Aquasfery będą
mogły skorzystać – jak obecnie – z linii 26 oraz dodatkowo z linii 21;



osoby podróżujące w okolice Hali Urania, Urzędu Skarbowego i Planetarium, po likwidacji
linii 15 będą mogły korzystać z linii 17, którą zaplanowano na nowej ul. Obiegowej;



bezpośrednie połączenie osiedli Generałów i Jaroty (położonych wzdłuż ul. Wilczyńskiego)
ze Śródmieściem zapewni wprawdzie wyłącznie linia autobusowa 17, ale założono,
że ze względu na korzystniejszy czas przejazdu i wyższy komfort podróży, większość podróży w tej relacji zrealizowana zostanie tramwajami (i – ewentualnie – autobusami linii
dowozowych do tramwaju);



osoby korzystające dotychczas z przystanków linii 15 usytuowanych wzdłuż ul. Krasickiego,
dojeżdżające do rejonu skrzyżowania ulic Pstrowskiego i Wyszyńskiego, poza połączeniami
zapewnianymi liniami: 17, 21 i 26, będą miały dodatkowo możliwość skorzystania z linii 13,
której trasa w tym celu ulegnie modyfikacji; linie 13 i 17 zapewnią też możliwość dojazdu
z ul. Krasickiego do Śródmieścia oraz do przystanków zlokalizowanych przy al. Warszawskiej;
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bezpośredni dojazd do Stadionu Stomil i Aquasfery z okolic skrzyżowania ulic Wyszyńskiego
i Pstrowskiego możliwy będzie autobusami linii: 5, 13, 21 i 26, a do Hali Urania, Urzędu
Skarbowego czy Planetarium – autobusami linii: 5, 13 i 17;



połączenie ścisłego centrum ze Stadionem Stomil i Aquasferą zapewnią linie 5 i 13; linia 13
umożliwi również dojazd z okolic stadionu do Wysokiej Bramy, pl. Roosevelta oraz ul. Śliwy
i al. Warszawskiej (od Hali Urania dodatkowe połączenie ze Śródmieściem zapewnią linie 6
i 28, przy czym linia 28 uzupełni linię 13 aż do al. Warszawskiej);



bezpośrednie połączenie śródmiejskiego odcinka al. Piłsudskiego z al. Warszawską – poza
wymienionymi wcześniej liniami 13 i 28 – zapewnią także linie 9 i 19 (nowa linia – stanowiąca uzupełnienie linii 9);



bezpośrednie połączenie Śródmieścia z Kortowem zapewnią co 7,5 minuty linie 9 i 19, które
od pl. Roosevelta dodatkowo wspomoże linia 3.
Niektóre relacje podróży obsługiwane dotychczas bezpośrednio linią 15 będą wymagały

podróży z przesiadką z autobusu na tramwaj, a mianowicie:


podróż z ul. Krasickiego do Kortowa będzie możliwa linią 42 (dowozową do tramwaju),
z przesiadką przy skrzyżowaniu al. Sikorskiego i ul. Tuwima na tramwaj linii 53 lub na linie
autobusowe 30 lub 33 do Kortowa;



podróż z okolic fabryki Michelin do Kortowa wymagać będzie dojazdu autobusami linii 5,
13, 21 lub 26 do skrzyżowania ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego, przy którym możliwa będzie
przesiadka na linię 3 do Kortowa albo dojazdu autobusami linii 5 lub 13 do skrzyżowania
al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki i przesiadki na autobusy linii 9 lub 19 albo na tramwaj linii
53.
Dla linii 16 przewidziano niewielką korektę trasy: od ul. Pstrowskiego wprowadzono ją

w ulice: Wyszyńskiego, Żołnierską i Obiegową – z powrotem do ul. Pstrowskiego.
Linię 17 w obydwu kierunkach skierowano na nowy odcinek ul. Obiegowej, pomiędzy
ul. Żołnierską i al. Piłsudskiego, który wraz z przejazdem fragmentem al. Piłsudskiego ma zastąpić przejazd ulicami Żołnierską i Kościuszki. Przyjęto, że po likwidacji linii 15 oraz zmniejszeniu częstotliwości kursowania na linii 10, linia 17 będzie najlepiej wykorzystaną olsztyńską
linią autobusową, stanowiąc jedyne połączenie bezpośrednie rejonu ul. Wilczyńskiego (poza
częścią tej ulicy w pobliżu linii tramwajowej) z centrum miasta. Alternatywą dla linii 17 byłby
jedynie przejazd z przesiadką na tramwaj – krótszą trasą i teoretycznie szybszy. Biorąc jednak
pod uwagę już obecne bardzo dobre wykorzystanie autobusów linii 17, założono wzrost częstotliwości kursowania pojazdów tej linii i jej całotygodniową obsługę taborem przegubowym.
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W projektowanej siatce połączeń przewidziano nową linię 19, o trasie bardzo podobnej
do trasy linii 9.Założono, że w stosunku do trasy linii 9, trasa projektowanej linii 19 różnić się
będzie:


pętlą na osiedlu Podleśna, zamiast obok szpitala przy ul. Jagiellońskiej;



skierowaniem jej do pętli Stary Dwór zamiast do Słonecznego Stoku;



innym przebiegiem w Śródmieściu – ulicami Partyzantów i 1 Maja zamiast ulicami Kajki,
Kopernika i al. Piłsudskiego.
Bardzo podobna trasa linii 9 i 19 oraz szczytowa częstotliwość kursowania autobusów

na obydwu tych liniach co 15 minut, miała zapewnić obsługę wspólnego odcinka ich tras
co 7,5 minuty (w stosunku do obecnych 12 minut na linii 9).
Skierowanie linii 19 do pętli Stary Dwór pozwoliłoby na utrzymanie obecnej intensywności połączenia okolic akademickiego centrum matematyczno-informatycznego (znajdującego
się przy pętli Stary Dwór) ze Śródmieściem, aktualnie realizowanego przeznaczonymi do likwidacji liniami 15 i 22.
Opisana wcześniej modyfikacja trasy linii 13 umożliwiła zmianę trasy linii 20. Wprowadzenie trasy linii 13 w ul. Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego, pozwoliło z kolei na skierowanie linii
20 od ul. Synów Pułku ulicami: Pstrowskiego, Dworcową, Żołnierską i Kościuszki do al. Piłsudskiego.
Trasa linii 21 zamiast przy ul. Witosa, rozpoczynałaby się na Osiedlu Generałów, skąd
ulicami: Wilczyńskiego, Krasickiego, Wańkowicza, Orłowicza, Synów Pułku, Wyszyńskiego,
al. Piłsudskiego prowadziłaby do ul. Dworcowej i do terenów przemysłowych (ulice: Towarowa,
Lubelska i Cementowa).
Zaplanowano wycofanie linii 26 z pętli na os. Generałów i skierowanie jej w zamian
na os. Zacisze, obsługiwane obecnie planowaną do likwidacji linią 36. W odniesieniu do pozostałej części trasy tej linii nie przewidziano zmian.
Brak zmian w trasach założono dla linii: 27, 30, 31, 32 i 33.
Trasę linii 28 w wybranych kursach wydłużono do pętli przy ul. Cementowej.
Do likwidacji przeznaczono linię 36, którą na os. Zacisze miałaby zastąpić linia 26. Nowa
trasa linii 26 miała połączyć os. Zacisze z częścią ul. Wilczyńskiego, hipermarketem Carrefour,
fabryką Michelin, Stadionem Stomil, basenem „Aquasfera”, Dworcem Głównym oraz osiedlami
Zatorze i Podleśna.
Analiza wyników badań napełnienia linii 36 z 2014 r. wykazała znaczny wzrost popytu
na usługi tej linii w porównaniu do 2012 r., co przełożyło się na podjęcie przez ZDZiT w Olsztynie próby wygospodarowania środków finansowych niezbędnych na zachowanie 36 po uruchomieniu komunikacji tramwajowej.
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W zaprojektowanym nowym układzie komunikacyjnym przewidziano także uruchomienie
trzech linii obsługiwanych taborem o mniejszej pojemności, pełniących funkcję dowozową
do tramwajów linii 51 i 52. Celem ich funkcjonowania jest zapewnienie przesiadki na tramwaje
w systemie „drzwi w drzwi” – na tym samym peronie (w obrębie jednego przystanku) i bez
konieczności przechodzenia przez jezdnię.
Trasa linii dowozowej 41 prowadzić miała z os. Generałów, obejmując ulice: Kutrzeby,
Kleeberga i Hallera (nieobjęte obecnie obsługą komunikacyjną), ul. Wilczyńskiego i al. Sikorskiego do niewykorzystywanej obecnie pętli Jaroty-Jarocka. Powrót do os. Generałów odbywać
się miał ul. Jarocką, al. Sikorskiego i ul. Wilczyńskiego.
Projektowana linia dowozowa 42 miała połączyć Tęczowy Las z Nagórkami, a jej trasa
prowadzić miała ulicami: Płoskiego, Witosa, Krasickiego, Wańkowicza, Orłowicza, Synów
Pułku, al. Sikorskiego i ponownie ul. Wańkowicza do pętli Nagórki (obecnie wykorzystywanej
przez linię 2 i 11).
Zadaniem linii dowozowej 43 miało być zapewnienie połączenia osiedla Pieczewo z pętlą
Jaroty. W kierunku powrotnym do Pieczewa trasa tej linii prowadzić miała ul. Jarocką i al. Sikorskiego (podobnie jak linia 41) oraz ul. Wilczyńskiego.
Przesiadki z autobusów linii dowozowych na tramwaje linii 51 i 52 byłyby możliwe w obrębie tych samych peronów przystankowych przy al. Sikorskiego:


z linii 41 i 43 – na przystankach Sikorskiego-Wilczyńskiego i Andersa;



z linii 42 – na przystanku Galeria Warmińska.
Ponadto, pasażerowie linii 42 mogliby się przesiadać do tramwajów także w ciągu ul. Wi-

tosa – na przystankach Kanta i Janowicza – jednak przesiadki wymagałyby przejścia pieszego
pomiędzy przystankami autobusowymi i tramwajowymi, z sygnalizacją świetlną.
Ze względu na ograniczony do godzin szczytów przewozowych zakres czasowy funkcjonowania projektowanych linii 41 i 43, dojazd do przystanków tramwajowych zapewniać miały
także inne linie autobusowe:


z osiedla Generałów – 17 i 21;



z Pieczewa – 30 i 31;



z nieobsługiwanego tramwajami odcinka ul. Wilczyńskiego – 27, 30, 31 i 33 oraz – dodatkowo – 17, 21 i 26.
Organizator transportu nie wyklucza uruchomienia kolejnych linii dowozowych do tram-

wajów w obrębie osiedli Jaroty, Generałów i Pieczewo lub odpowiednich modyfikacji tras linii:
41, 42, 43, które miałyby wpłynąć na poprawę warunków przesiadki.
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Uzupełnieniem nowego układu komunikacyjnego miały być linie autobusowe podmiejskie
82 i 88, linia sezonowa 84 oraz linie nocne 100 i 101, w których trasach, zakresie czasowym
funkcjonowania oraz liczbie kursów, nie przewidziano zmian.
Zaprojektowany w 2013 r. nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna, przewidziany
do wdrożenia w momencie uruchomienia komunikacji tramwajowej, nie zakładał funkcjonowania dwóch linii autobusowych (35 i 37), które powstały już po jego opracowaniu. Przyjmuje
się, że linie te będą w dalszym ciągu funkcjonowały, aczkolwiek dla zachowania porównywalności modyfikowanych wariantów obsługi komunikacyjnej Olsztyna z dokumentem z 2013 r.,
linie 35 i 37 pominięto przy analizach zmian podaży usług olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w związku z planowanym uruchomieniem komunikacji tramwajowej.
Dla segmentów linii podstawowych i uzupełniających, zaprojektowanych w nowym układzie komunikacyjnym, przyjęto stałe i wspólne częstotliwości kursowania pojazdów obsługujących poszczególne linie w każdym z przedziałów czasowych obowiązujących w dniu powszednim, w sobotę i w niedzielę. Takie założenie, analogicznie jak w przypadku linii tramwajowych,
zapewnia możliwość synchronizacji rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej i pozwoli na rytmiczne odjazdy pojazdów komunikacji miejskiej w danym kierunku na ciągach komunikacyjnych obsługiwanych wspólnie więcej niż jedną linią.
Częstotliwości kursowania autobusów na projektowanych liniach – w podziale na poszczególne rodzaje dni tygodnia (dni powszednie nauki szkolnej, dni powszednie wolne od nauki szkolnej, soboty oraz niedziele i święta) i na określone pory – dnia zaprezentowane zostały
w tabelach 28, 29 i 30.
Częstotliwości kursowania autobusów na poszczególnych liniach planowane w momencie
uruchomienia komunikacji tramwajowej w 2015 r. w powszednie dni nauki szkolnej, zaprezentowano w tabeli 28.
Tab. 28. Częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych liniach
w dni powszednie nauki szkolnej – planowana w momencie uruchomienia
komunikacji tramwajowej
Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
Linia

od 5:00
do 6:30

od 6:31
do 8:00

od 8:01
do 14:00

od 14:01
do 16:30

od 16:31
do 18:00

od 18:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

1

40

15

30

15

30

30

60

3

60

15

15

15

30

30

60

5

-

30

-

30

-

-

-

100
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Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
Linia

od 5:00
do 6:30

od 6:31
do 8:00

od 8:01
do 14:00

od 14:01
do 16:30

od 16:31
do 18:00

od 18:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

6

20

15

30

15

30

-

-

7

20

15

30

15

30

30

60

9

20

15

15

15

20

20

30

10

20

30

30

30

30

60

60

11

20

15

30

15

30

30

30

13

20

15

15

15

15

20

30

16

40

30

30

30

30

30

60

17

20

15

15

15

15

15

30

19

20

15

15

15

20

20

30

20

20

15

30

15

30

30

30

21

20

15

30

15

30

30

60

26

20

15

30

15

30

30

30

27

60

15

30

15

30

30

-

28

20

15

15

15

15

15

30

30

-

15

15

15

15

15

-

31

13 par kursów

32

3 pary kursów

33

-

15

-

15

-

-

-

41

-

15

-

15

-

-

-

42

20

15

15

15

15

15

30

43

-

15

-

15

-

-

-

82

15 kursów

84

6-8 par kursów

88

14 kursów

100

5 kursów w porze nocnej

101

3 kursy w porze nocnej

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,
Reda – Olsztyn 2013 r.
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W tabeli 29 przedstawiono proponowane częstotliwości kursowania autobusów na poszczególnych liniach planowane w momencie uruchomienia komunikacji tramwajowej
w 2015 r. – obowiązujące w dni powszednie wolne od nauki szkolnej
Tab. 29. Częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych liniach
w dni powszednie wolne od nauki szkolnej – planowana w momencie
uruchomienia komunikacji tramwajowej
Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
Linia

od 5:00
do 6:30

od 6:31
do 8:00

od 8:01
do 14:00

od 14:01
do 16:30

od 16:31
do 18:00

od 18:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

1

40

30

30

30

30

30

60

3

60

30

30

30

30

30

60

5

linia nie funkcjonuje

6

20

30

30

30

-

-

-

7

20

30

30

30

30

30

60

9

40

30

30

30

30

30

30

10

20

30

30

30

60

60

60

11

20

15

30

15

30

30

30

13

20

15

15

15

30

30

30

16

40

30

30

30

30

30

60

17

20

15

15

15

15

15

30

19

40

30

30

30

30

30

30

20

20

30

30

30

30

30

30

21

20

30

30

30

30

30

60

26

20

15

30

15

30

30

30

27

60

30

30

30

30

30

-

28

20

15

15

15

15

15

30

30

-

30

30

30

30

30

-

-

-

-

31

13 par kursów

32

linia nie funkcjonuje

33

linia nie funkcjonuje

41

-

15

-

15
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Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
Linia

od 5:00
do 6:30

od 6:31
do 8:00

od 8:01
do 14:00

od 14:01
do 16:30

od 16:31
do 18:00

od 18:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

42

20

15

15

15

15

15

30

43

-

15

-

15

-

-

-

82

13 kursów

84

6-8 par kursów

88

12 kursów

100

5 kursów w porze nocnej

101

3 kursy w porze nocnej

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,
Reda – Olsztyn 2013 r.

W tabeli 30 przedstawiono z kolei proponowane częstotliwości kursowania autobusów
na poszczególnych liniach w soboty i niedziele po uruchomieniu komunikacji tramwajowej.
Tab. 30. Częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych liniach
w soboty i niedziele – planowana w momencie uruchomienia komunikacji
tramwajowej
Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
w soboty

Linia

w niedziele i w święta

od 5:00
do 9:00

od 9:01
do 15:00

od 15:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

od 5:30
do 11:00

od 11:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

1

40

30

30

60

60

40

60

3

40

30

30

60

60

40

60

5

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

6

40

30

-

-

linia nie funkcjonuje

7

40

30

30

60

60

40

60

9

30

20

20

30

30

20

30

10

40

30

60

60

60

40

60

11

40

30

30

30

30

40

30

13

20

15

30

30

30

20

30

16

40

30

30

60

60

40

60
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Częstotliwość w danym przedziale godzinowym [min]
w soboty

Linia

w niedziele i w święta

od 5:00
do 9:00

od 9:01
do 15:00

od 15:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

od 5:30
do 11:00

od 11:01
do 21:00

od 21:01
do 23:00

17

20

15

15

30

30

20

30

19

30

20

20

30

30

20

30

20

40

30

30

30

30

20

30

21

40

30

30

60

60

40

60

26

20

30

30

30

30

20

30

27

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

28

20

15

15

30

30

20

30

30

-

30

30

30

30

30

-

31

3 pary kursów

3 pary kursów

32

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

33

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

41

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

42

20

15

15

30

20

20

30

43

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

82

10 kursów

10 kursów

84

6-8 par kursów

6-8 par kursów

88

9 kursów

9 kursów

100

5 kursów w porze nocnej

5 kursów w porze nocnej

101

3 kursy w porze nocnej

3 kursy w porze nocnej

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,
Reda – Olsztyn 2013 r.

Założone zastosowanie wspólnej dla całej sieci komunikacyjnej częstotliwości modułowej
umożliwi koordynację poszczególnych linii obsługujących wspólne główne ciągi uliczne miasta.
Dzięki temu odczuwana częstotliwość kursowania pojazdów na odcinkach obsługiwanych przez
więcej niż jedną linię, odczuwana jest jako wyższa niż częstotliwość kursowania pojazdów
na pojedynczych liniach. Oparcie rozkładów jazdy wszystkich linii na stałym, wspólnym takcie
częstotliwości, umożliwi również zminimalizowanie czasu traconego na przesiadki.
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Wielkość pracy eksploatacyjnej realizowanej w ramach poszczególnych linii autobusowych w nowym układzie komunikacyjnym uzależniona jest od:


częstotliwości kursowania pojazdów;



długości tras;



zakresu godzinowego funkcjonowania danej linii w każdym z rodzajów dni tygodnia.
Przedstawione parametry determinują liczbę wozokilometrów w każdym z rodzajów dni

tygodnia. W tabeli 31 przedstawiono symulację rocznej liczby wozokilometrów zaplanowanej
dla każdej z kategorii linii autobusowych po uruchomieniu komunikacji tramwajowej.
Tab. 31. Roczna praca eksploatacyjna zaplanowana dla linii autobusowych
w momencie uruchomienia komunikacji tramwajowej
Kategoria linii

Nr linii

Liczba wozokilometrów

Priorytetowe

9, 13, 17, 19, 28, 42

1 961 263

Podstawowe

1, 3, 7, 11, 20, 21, 26, 30

3 095 037

5, 6, 10, 16, 27, 33, 41, 43

1 426 140

− miejskie

31, 32

114 807

− podmiejskie

82, 88

234 291

100, 101

96 143

84

29 000

Uzupełniające
Zindywidualizowane, w tym:

− nocne
− sezonowe
Razem sieć autobusowa

6 956 681

Źródło: Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna – uwzględniający planowane trasy tramwajowe,
Reda – Olsztyn 2013 r.

Najwięcej wozokilometrów założono do realizacji na liniach priorytetowych 13 i 17 – odpowiednio 599 i 525 tys. w skali roku. Więcej wozokilometrów niż na charakteryzującej się
największą pracą eksploatacyjną linii tramwajowej 51, zaplanowano również na liniach autobusowych priorytetowych 9 i 28 oraz podstawowych: 7, 11 i 26, na których przewidziano do realizacji od 384 do 482 tysięcy wozokilometrów w skali roku.
Najmniej wozokilometrów przewidziano do wykonania na liniach autobusowych: 5, 32,
41, 43, i 84 (od 9,6 do 34,9 tysięcy wozokilometrów w skali roku).
Wszystkie przedstawione wyliczenia mają charakter szacunkowy. Dokładne dane dotyczące częstotliwości kursowania tramwajów w poszczególnych przedziałach czasowych oraz
parametrów eksploatacyjnych poszczególnych linii, znane będą po przygotowaniu aktualizacji
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propozycji nowego układu komunikacyjnego, którą Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zamierza zrealizować we własnym zakresie w III kwartale 2015 r.
4.5. Pozostałe podsystemy publicznego transportu zbiorowego
Do pozostałych podsystemów publicznego transportu zbiorowego, obejmujących Olsztyn
i gminy ościenne obsługiwane olsztyńską komunikacją miejską, należy obecnie transport kolejowy i komercyjny transport autobusowy.
Transport kolejowy w znaczeniu regionalnym obsługuje różne kierunki, a przez olsztyński
węzeł kolejowy prowadzą linie kolejowe:


nr 353: Poznań Główny – Iława Główna – Ostróda – Olsztyn Główny – Korsze – Skandawa
– Železnodorožnyj;



nr 216: Olsztyn Główny – Działdowo;



nr 219: Olsztyn Główny – Ełk;



nr 220: Olsztyn Główny – Bogaczewo.
W granicach administracyjnych Olsztyna znajduje się 28 km linii kolejowych, w tym

25 km jest zelektryfikowanych. Gęstość linii kolejowych wynosi 7,1 km na 100 km2. W planie
zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe
przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym, Olsztyn scharakteryzowano jako kolejowy
punkt handlowy, w którym występują powiązania transportu kolejowego z innymi formami
transportu i który może w związku z tym pełnić funkcję zintegrowanego węzła przesiadkowego.
Jednocześnie, Olsztyn wskazano jako jedno z kilku miast o najwyższym wskaźniku wykorzystania przez kolej potencjału demograficznego, czyli liczby pasażerów przypadającej na jedno
połączenie kolejowe.
W granicach administracyjnych Olsztyna znajdują się trzy punkty obsługujące ruch pasażerski. Są to: stacja Olsztyn Główny, przystanek osobowy Olsztyn Zachodni i stacja Gutkowo.
Znaczenie kolei w obsłudze miasta Olsztyna jest mało istotne. W ramach opracowania pt. „Analiza eksploatacyjno-ekonomiczna uruchomienia kolei miejskiej pomiędzy stacjami Olsztyn
Główny i Gutkowo”, zrealizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna w 2012 r. przed wprowadzeniem zmian organizacji ruchu na ul. Bałtyckiej na czas jej remontu, wykonano badanie
potoków pasażerskich w komunikacji kolejowej na trasie: Gutkowo – Olsztyn Zachodni – Olsztyn Główny. Zestawienie wyników tego badania zawarto w tabeli 32.
W dniu powszednim, w 12 parach pociągów, ze stacji Gutkowo do stacji Olsztyn Główny
podróżowało zaledwie 10 pasażerów, zaś w kierunku przeciwnym z usług kolei skorzystało
tylko 5 pasażerów. Przeciętnie, na jeden kurs przypadło tylko 0,63 pasażera.
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Ze stacji Olsztyn Główny do przystanku osobowego Dworzec Zachodni oraz z powrotem
z 12 par pociągów w dniu powszednim skorzystało 6 osób, co daje jeszcze niższą średnią –
0,25 pasażera na kurs.
Tab. 32. Liczba pasażerów pociągów pomiędzy stacjami Olsztyn Główny
i Gutkowo – luty 2012 r.
Liczba pasażerów

Stacja lub przystanek osobowy
Olsztyn Główny

Wysiadający
Wsiadający
Liczba pasażerów

Olsztyn – Zachodni

Gutkowo

-

1

5

458

95

23

Stacja lub przystanek osobowy
Gutkowo

Wysiadający
Wsiadający

Olsztyn – Zachodni

Olsztyn Główny

-

158

501

10

5

-

Źródło: Analiza eksploatacyjno-ekonomiczna uruchomienia kolei miejskiej pomiędzy stacjami Olsztyn

Główny i Gutkowo”, Olsztyn – Reda 2012 r.

Przedstawione wyniki wskazują na marginalny udział komunikacji kolejowej w pasażerskich przewozach wewnątrzmiejskich Olsztyna. Docelowo podsystem komunikacji kolejowej
mógłby stać się uzupełnieniem komunikacji tramwajowej, w obecnym zakresie i kształcie wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Obecna oferta przewozowa kolei w Olsztynie, zaprojektowana pod kątem połączeń regionalnych, nie spełnia potrzeb mieszkańców Olsztyna w zakresie przemieszczeń wewnątrzmiejskich.
Intensywność pasażerskiego ruchu kolejowego pomiędzy stacjami Olsztyn Główny i Gutkowo – wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. – przedstawiono w tabeli 33.
Tab. 33. Liczba pociągów pomiędzy stacjami Olsztyn Główny i Gutkowo
– stan na 31 marca 2015 r.
Liczba pociągów
Relacja

Dzień
powszedni

Sobota

Niedziela

Gutkowo – Olsztyn Główny

10

9

8

Olsztyn Główny – Gutkowo

10

6

7

Olsztyn Zachodni – Olsztyn Główny

38

29

27
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Liczba pociągów
Relacja

Dzień
powszedni

Olsztyn Główny – Olsztyn Zachodni

Sobota
37

Niedziela
25

28

Źródło: http://www.rozkład-pkp.pl, dostęp: 31.03.2015 r.

Ewentualne zwiększenie intensywności ruchu pociągów pomiędzy stacjami Olsztyn
Główny i Gutkowo wyklucza brak drugiego toru umożliwiającego wymijanie się pociągów. Wykorzystanie opisywanej trasy do uruchomienia linii kolei miejskiej wymagałoby również budowy
dodatkowych przystanków kolejowych i torów odstawczych.
Olsztyn posiada dość bogato rozwiniętą sieć połączeń autobusowych przewoźników komercyjnych na trasach łączących miasto z pobliskimi miejscowościami powiatu olsztyńskiego.
Przewoźnicy lokalni wykorzystują głównie pojazdy o mniejszej pojemności pasażerskiej – minibusy.
W granicach miasta Olsztyna przewozowy realizuje tylko jeden przewoźnik komercyjny
– Faster Radosław Typa – obsługujący linię A w relacji: Dworzec Główny – Bartąska-Rondo.
Kursy wykonywane są tylko w dni powszednie, w godzinach 6-19, co około 20 minut. Łącznie,
na linii A – wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. – wykonywano 45 par kursów.
Wszystkie kursy linii A obsługiwano minibusami niskopodłogowymi. Opisywane połączenie stanowi konkurencję komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDZiT w Olsztynie. Jedną
z płaszczyzn konkurencji są ceny biletów – w przypadku biletu normalnego (2,00 zł) niższe
od obowiązujących w komunikacji miejskiej. Cenę biletu ulgowego na linię A określono na poziomie 1,50 zł (ulga ma zatem wymiar tylko 25%).
Pozostali przewoźnicy drogowi realizują kursy w relacjach dłuższych niż organizowane
przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Zestawienie wykonywanych połączeń –
wg stanu na 30 kwietnia 2015 r. – zaprezentowano w tabeli 34.
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Tab. 34. Przewoźnicy komercyjni realizujący kursy z Olsztyna
– stan na 15 kwietnia 2015 r.
Wyjazd z Olsztyna
ulica wylotowa

Al. Wojska
Polskiego

liczba
podmiotów

21

Nazwa przewoźnika

Inter Trans Krzysztof Kobus

Dobre Miasto

Inter Trans Bis Transport Osobowy Dorota Kobus, Lucjan Kobus

Dobre Miasto

Kobus Lucjan Transport Osobowy

Dobre Miasto

PHU CARO Bogdan Stepaniuk
Jarmakowicz Ryszard Transport Osobowy

Al. Wojska
Polskiego

21

Miłakowo
Lidzbark Warmiński
Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

Szpyrka Edward Transport Osobowy

Dobre Miasto

Transtol Teofil Boczkowski

Dobre Miasto

Nieregularny Przewóz Osób Krzysztof Wolny

Dobre Miasto

Bartczak Przewozy Pasażerskie Robert Bartczak

Lidzbark Warmiński

PKS w Bartoszycach S.A.

Bartoszyce

Zarobkowy Przewóz Osób Bartczak Waldemar

Lidzbark Warmiński

Radulewicz Witold Przewóz Osób

Bartoszyce

FHU RIK Piotr Rysik

Bartoszyce

Transport Osobowy Jolanta Winckiewicz

BUS – Travel Kazimierz Grzelak
Transwal Przewozy Autokarowe

2

Dobre Miasto

Transport Osobowy Jurgielewicz Edward

PKS w Olsztynie S.A.

Jagiellońska

Miejscowość
docelowa kursu

Orneta
Bartoszyce
Bukwałd
Jeziorany
Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński
Bartoszyce

PUH Radex Typa sp.j.

Orneta

PKS w Białymstoku S.A.

Gdańsk

Firma Transportowo-Usługowa Trans-Her
Henryk Serwach

Kamińsk

Inter Trans Krzysztof Kobus

Jeziorany

PKS w Olsztynie S.A.

Reszel
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Wyjazd z Olsztyna
ulica wylotowa

liczba
podmiotów

Tracka

1

Nazwa przewoźnika

Miejscowość
docelowa kursu

Inter Trans Krzysztof Kobus

Barczewko

Inter Trans Bis Transport Osobowy Dorota
Kobus, Lucjan Kobus

Jeziorany
Piecki

Transport Osobowy Jolanta Winckiewicz

Giżycko
Kętrzyn
Odryty

Lubelska

9

Transport Usługowy Mirosław Galski

Wipsowo
Barczewo

Przewozy Towarowe i Pasażerskie Mirosław
Maziec
PKS w Olsztynie S.A.

Lubelska

Piłsudskiego

9

1

Jeziorany
Reszel
Jeziorany

Gietek Arkadiusz Przewozy pasażerskie

Pisz

PKS w Łomży Sp. z o.o.

Łomża

Inter Trans Krzysztof Kobus

Barczewo

"WOJTEX" Przewozy Pasażerskie Łukasz Kozoń

Biskupiec

FHU U Grzesia
Stepaniuk Transport osobowy
FHU U Grzesia

Pstrowskiego

Biskupiec

Bisztynek
Dźwierzuty
Purda
Tylkowo
Purda
Szczytno

Inter Trans Krzysztof Kobus

Szczytno

PHU CARO Bogdan Stepaniuk

Szczytno

PKS Polonus w Warszawie S.A.

Warszawa

PKS Zambrów

Zambrów

17

Białystok
PKS w Olsztynie S.A.

Chorzele
Lublin
Warszawa

Gietek Arkadiusz Przewozy pasażerskie
BUS-KOM PKS Sp. z o.o. Szczytno
PKS w Białymstoku S.A.

Biała Piska
Szczytno
Myszyniec
Białystok
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Wyjazd z Olsztyna
ulica wylotowa

liczba
podmiotów

Nazwa przewoźnika

Miejscowość
docelowa kursu

PKS w Łomży Sp. z o.o.

Łomża

PKS w Łosicach Sp. z o.o.

Łosice

PKS w Ostrołęce S.A.

Ostrołęka
Maków Mazowiecki

Pstrowskiego

17

PKS Przasnysz S.A.

Przasnysz
Warszawa

Bartąska

6

PKS w Radzyniu Podlaskim S.A.

Lublin

PKS w Siemiatyczach Sp. z o.o.

Siemiatycze

Trans-Kom PKS Sp. z o.o. Pisz

Pisz

PHU CARO Bogdan Stepaniuk

Jedwabno

Bartczak Przewozy Pasażerskie

Nidzica

Faster Transport Osobowy

Nidzica

Grajan Tour

Stawiguda
Janowo

PKS w Olsztynie S.A.

Nidzica
Szemplino Wielkie

Warszawska

11

PKM Bałecki

Ruś

Inter Trans Bis Transport Osobowy Dorota
Kobus, Lucjan Kobus

Olsztynek

PHU CARO Bogdan Stepaniuk

Olsztynek

"Staszek" Firma Usługi Handel Produkcja,
Stanisław Majewski

Woryty

PKS w Bartoszycach S.A.

Warszawa

PolskiBus.com
Souter Holdings Poland Sp. z o.o.

Warszawa
Gietrzwałd
Kraków

PKS w Olsztynie S.A.

Janowiec Kościelny
Nidzica
Katowice

Transwal Przewozy autokarowe

Warszawa

PUH Radex Typa sp.j.

Warszawa
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Wyjazd z Olsztyna
ulica wylotowa

liczba
podmiotów

Nazwa przewoźnika

Miejscowość
docelowa kursu
Mława
Działdowo

PKS w Mławie S.A.
Warszawska

Płock
Warszawa

11

Żuromin

Sielska

PKS w Płocku S.A.

Płock

PKS w Ostródzie Sp. z o.o.

Ostróda

Inter Trans Bis Transport Osobowy Dorota
Kobus, Lucjan Kobus

Ostróda

Wagner Transport

Gdańsk

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy
S.A. Włocławek (Oddział w Brodnicy)

Golub Dobrzyń

5

Bydgoszcz
Ostróda
PKS w Ostródzie Sp. z o.o.

Nowe Miasto Lubaskie
Lubawa

Jaro Bus Jarosław Garwarski
FHU U Grzesia
Przewozy Autokarowe Lipnicki

Ostróda
Miłakowo
Morąg
Morąg
Zalewo
Boguchwały

PHUK Wiltrans Władysław Wilchowski

Komalwy
Świątki

Bałtycka

6

Jonkowo
SA-TO Bus Sławomir Zieliński

Gotki
Gamerki Wielkie
Szałstry

PKS w Olsztynie S.A.

Kwiecewo
Miłakowo

PKS w Ostródzie Sp. z o.o.

Zalewo
Morąg

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDZiT w Olsztynie.
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4.6. Analiza SWOT
Mocne strony


spójność układu linii obsługujących miasto;



wysoka zdolność przewozowa operatorów;



dobra jakość usług operatorów;



wyodrębniony instytucjonalnie, profesjonalny organizator transportu miejskiego;



zarządzanie transportem publicznym i drogami we władaniu jednej instytucji;



ciągła poprawa rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym;



wprowadzenie w najbliższym czasie komunikacji tramwajowej zwiększającej atrakcyjność
komunikacji miejskiej;



wprowadzenie elementów systemu ITS z uprzywilejowaniem pojazdów komunikacji miejskiej;



trend nieograniczania dopłat do przewozów z budżetu Olsztyna oraz gminy Dywity;



możliwość różnicowania usług (pojazdy o różnej pojemności i standardzie);



ugruntowana pozycja operatora komunalnego;



dobra reputacja;



całotygodniowy i całodobowy nadzór organizatora nad jakością usług realizowanych przez
operatorów;



rytmiczne i częste (co 2 lata w ostatnim czasie) przeprowadzanie kompleksowych badań
wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej.
Słabe strony:



wrażliwość komunikacji autobusowej na zatłoczenie w ruchu drogowym;



niewystarczająca jakość dróg miejskich;



brak wystarczającej liczby wydzielonych pasów dla komunikacji autobusowej;



niedostatek środków budżetowych w stosunku do potrzeb rozwojowych transportu publicznego;



skomplikowana taryfa;



niedostateczna dystrybucja biletów okresowych;



niższy komfort jazdy niż samochodem osobowym;



brak węzłów przesiadkowych;



uciążliwy ruch tranzytowy przez miasto;



brak linii wewnątrzosiedlowych obsługujących wewnętrzne części dużych osiedli sypialnych.
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Szanse:


dalszy rozwój sieci tramwajowej z dofinansowaniem funduszy europejskich;



utworzenie systemu priorytetu dla transportu publicznego w celu zwiększenia jego prędkości i poprawienia jakości usług przewozowych;



budowa drogi ekspresowej S-51 i obwodnicy Olsztyna wyprowadzającej ruch tranzytowy
z miasta;



realizacja polityki transportowej sprzyjającej rozwojowi transportu zbiorowego (wydzielone
pasy ruchu, pierwszeństwo przejazdu);



realizacja polityki transportowej zmniejszającej atrakcyjność wykorzystywania samochodu
osobowego (opłaty parkingowe, zwiększanie strefy parkingowej, strefy ruchu pieszego,
strefy ruchu uspokojonego, rozbudowa ścieżek rowerowych);



plan odnowy taboru dla operatora wewnętrznego;



kontraktowanie nowego fabrycznie taboru u operatorów prywatnych;



wyższe uczelnie, a także dobrze rozwinięty system edukacji, służby zdrowia i walory turystyczne miasta służące generowaniu ruchu w komunikacji miejskiej.
Zagrożenia:



niekontrolowany wzrost ruchu samochodów osobowych;



zmiany polityki społeczno-gospodarczej rządu i samorządów na niesprzyjającą rozwojowi
transportu publicznego;



postępująca dekapitalizacja taboru;



niekontrolowany rozwój motoryzacji indywidualnej i nienadążający za nim rozwój infrastruktury drogowej;



marginalizacja znaczenia miasta wynikająca z peryferyjnego jego położenia (w skali kraju,
jak i Unii Europejskiej);



występowanie czynników powodujących dalsze zmniejszanie się wpływów ze sprzedaży
biletów przejazdowych: starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby pasażerów uprawnionych do przejazdów ulgowych;



niewystarczająca ilość środków finansowych w budżecie miasta na rozwój miejskiego transportu publicznego;



ograniczone możliwości wzrostu bieżących wydatków budżetowych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
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5. Analiza wyników badań marketingowych popytu
i zachowań transportowych pasażerów olsztyńskiej
komunikacji miejskiej
5.1. Zakres i metodologia badań marketingowych popytu
Głównym celem badań marketingowych, przeprowadzonych wiosną 2008 r. oraz jesienią
2012 r. i 2014 r. w olsztyńskiej komunikacji miejskiej, było dostarczenie informacji o wielkości
oraz rozkładzie przestrzennym i czasowym popytu na usługi przewozowe, a następnie wykorzystanie wyników tych badań przy projektowaniu zmian oferty przewozowej.
Wszelkie istotne modyfikacje oferty przewozowej komunikacji miejskiej powinny być
oparte na szczegółowej analizie wyników badań potrzeb przewozowych lub popytu. Badania
marketingowe potrzeb przewozowych pozwalają na określenie potencjalnej wielkości popytu
na nowo uruchamianych połączeniach komunikacyjnych i powinny przesądzać o celowości ich
uruchamiania. Badania popytu dają natomiast obraz wykorzystania istniejącej już oferty przewozowej i wyznaczają obszary jej niezbędnej modyfikacji. Pożądanym działaniem jest prowadzenie pomiarów sprawdzających po każdorazowym dokonaniu zmian w rozkładach jazdy,
gdyż badania takie dostarczają informacji o skutkach wprowadzonych korekt.
Popyt na usługi komunikacji miejskiej można podzielić na:


efektywny – łatwy do zbadania i oceny – wyrażający się zrealizowanymi przejazdami w warunkach oferowanych przez organizatora przewozów;



potencjalny – znacznie trudniejszy do oszacowania – składający się dodatkowo z części
podróży realizowanych komunikacją indywidualną oraz potrzeb przewozowych, które z różnych względów nie ujawniają się na rynku.
Badanie popytu potencjalnego jest obarczone ryzykiem dużego błędu i trudne w realiza-

cji, gdyż bez względu na zastosowaną metodę, deklaracje respondentów dotyczące ich ewentualnych zachowań, mogą znacząco różnić się od zachowań rzeczywistych w zależności
od zmieniających się warunków po stronie podaży na rynku.
Badania popytu efektywnego mają za zadanie przede wszystkim określić liczbę pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej.
Ze względu na zakres możliwych do uzyskania danych i stosunkowo niewielki koszt, podstawową metodą wykorzystywaną w badaniach popytu efektywnego, jest ustandaryzowana
obserwacja napełnienia. W celu standaryzacji obserwacji, ich wyniki powinny być rejestrowane
na specjalnie przygotowanych kartach. Podczas badań podstawowym zadaniem obserwatora
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jest liczenie pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach oraz
osób pozostających w pojeździe pomiędzy przystankami.
Opisaną metodę wykorzystano w badaniach marketingowych olsztyńskiej komunikacji
miejskiej. Pewnej modyfikacji poddano jednak technikę zbierania danych – zamiast kierować
do pojazdów obserwatorów zapełnienia, obserwację prowadzono poza pojazdami – wykorzystując system monitoringu wnętrza autobusów wraz z rejestracją obrazu. Zastosowana technika dała możliwość swobodnego odczytu danych poza pojazdem, włącznie z ponownym
lub spowolnionym odtwarzaniem zapisu przez wykorzystujących ją analityków.
Badania marketingowe popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej, przeprowadzane w 2008 r., w 2012 r. i w 2014 r. objęły za każdym razem:


wszystkie kursy wykonywane w dniu powszednim, w sobotę i niedzielę;



liczbę pasażerów wysiadających, wsiadających i pozostających w pojeździe po ruszeniu
z każdego przystanku;



rzeczywisty czas odjazdu z wybranych, ważniejszych przystanków na trasie linii.
W 2012 r. zdecydowaną większość badań zrealizowano w październiku i listopadzie.

W celu aktualizacji danych, ze względu na dość znaczące zmiany w obsłudze komunikacyjnej
osiedli Generałów i Mazurskiego oraz rejonu ulicy Zientary-Malewskiej, badania dla linii: 3, 5,
16, 22, 36 i 89 zostały powtórzone w marcu i kwietniu 2013 r., a do dalszych analiz wykorzystano aktualniejsze dane.
Z punktu widzenia reprezentatywności wyników, za najbardziej prawidłowy okres prowadzenia badań uważa się miesiące wiosenne: marzec i kwiecień oraz jesienne: październik
i listopad. Postulat reprezentatywności dobranego okresu badań został więc w każdym przypadku spełniony.
Obserwacje napełnień prowadziły odpowiednio przeszkolone osoby, pod merytorycznym
kierownictwem: pracowników MPK Sp. z o.o. w Olsztynie – w 2008 r., Zarządu Komunikacji
Miejskiej w Olsztynie – w 2012 r. i Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie – w 2014 r.
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5.2. Popyt na usługi przewozowe w świetle wyników badań marketingowych
z jesieni 2014 r.
Wyniki badań wielkości popytu na usługi przewozowe olsztyńskiej komunikacji miejskiej,
przeprowadzonych jesienią 2014 r., zaprezentowano w tabeli 35.
Tab. 35. Liczba pasażerów na poszczególnych liniach olsztyńskiej komunikacji
miejskiej – jesień 2014 r.

Linia

Liczba pasażerów
Dzień powszedni

Sobota

Niedziela

1

4 569

2 278

1 407

2

3 662

2 709

1 963

3

4 413

1 569

1 288

5

1 743

822

627

6

3 700

1 512

linia nie funkcjonuje

7

3 808

1 625

1 449

9

7 024

3 321

2 230

10

2 814

1 180

887

11

5 818

3 643

2 596

13

5 120

2 441

1 738

15

14 763

7 704

4 785

16

921

445

364

17

7 088

3 638

2 993

20

6 192

3 608

2 681

21

3 822

2 340

1 342

22

3 229

1 057

972

24

5 394

3 640

2 662

25

8 896

5 214

4 211

26

6 405

4 331

3 083

27

4 443

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

28

5 668

2 958

2 184

30

6 540

2 102

1 565

31

1 303

326

152
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Linia

Liczba pasażerów
Dzień powszedni

Sobota

Niedziela

32

92

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

33

1 186

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

34

1 145

435

356

35

306

77

134

36

6 557

3 366

2 451

126 621

62 341

44 120

100

710

841

149

101

123

198

32

Σ linie nocne

833

1039

181

82

716

501

336

88

797

451

310

Σ linie
podmiejskie

1 513

952

646

Razem sieć

128 967

64 332

44 947

Σ linie miejskie
dzienne

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

W tabeli 35 kolorem zielonym zacieniowano pola dotyczące linii o największej łącznej
liczbie pasażerów w obydwu kierunkach w swojej grupie.
W segmencie linii miejskich dziennych wyróżniono linie o przewozach powyżej:


5 tys. pasażerów w dniu powszednim – 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 30 i 36;



3 tys. pasażerów w sobotę – 9, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26 i 36;



2 tys. pasażerów w niedzielę – 9, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 28 i 36.
W segmencie linii nocnych wyróżniono linię 100 w noce pomiędzy dniami powszednimi

i z soboty na niedzielę – ze względu na przewozy ponad 500 pasażerów w każdym z tych
rodzajów nocy.
Analogicznie, zacieniowaniem w kolorze czerwonym wyróżniono pola dotyczące linii
o najmniejszej łącznej liczbie pasażerów w obydwu kierunkach w swojej grupie.
W segmencie linii miejskich dziennych wyróżniono linie o przewozach poniżej:


1 tys. pasażerów w dniu powszednim – 16, 32 i 35;



500 pasażerów w sobotę i 300 pasażerów w niedzielę – 16, 31, 34 i 35 w obydwu tych
rodzajach dni tygodnia.
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W segmencie linii nocnych, ze względu na przewozy poniżej 100 pasażerów na noc,
wyróżniono linię 101 w noc z niedzieli na poniedziałek.
Na liniach podmiejskich, z powodu bardzo niskiej liczebności grupy linii – obejmującej
dwie linie – i zbliżonej liczbie pasażerów każdej z nich w poszczególnych rodzajach dni tygodnia, wyróżnień nie zastosowano.
Największą liczbę pasażerów w dniu powszednim w grupie linii miejskich dziennych przewieziono na linii 15, z usług której skorzystały aż 14 763 osoby. Kolejnymi pod względem
wielkości przewozów, okazały się linie 25 oraz 17 i 9, z przewozami dziennymi niższymi o przynajmniej 40% od linii 15, kształtującymi się na poziomie odpowiednio 8 896 oraz 7 088 i 7 024
pasażerów. Najmniej pasażerów w tej grupie linii odnotowano natomiast na linii 32 – tylko 92
osoby.
Spośród linii nocnych, zdecydowanie większym popytem cieszyła się linia 100. W noc
pomiędzy dniami powszednimi z jej usług skorzystało 710 pasażerów, natomiast z linii 101
tylko 123 pasażerów.
Na obydwu liniach podmiejskich w dniu powszednim, ze względu na zbliżoną liczbę kursów i analogiczne trasy, wielkość popytu także była podobna – z linii 82 i 88 skorzystało odpowiednio 716 i 797 osób.
W dniu powszednim popyt na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej ukształtował się
na poziomie 128 697 osób, z czego aż 98,2% (126 621 osób) stanowili pasażerowie linii miejskich dziennych, 0,6% (833 osób) – pasażerowie linii nocnych, a 1,2% (1 513 osób) – pasażerowie linii podmiejskich.
W sobotę, podobnie jak w dniu powszednim, największe przewozy w grupie linii miejskich dziennych odnotowano na linii 15 (7 704 osoby) oraz na liniach 25 i 26 – odpowiednio
5 214 i 4 331 osób. Najmniej pasażerów w tej grupie linii zarejestrowano natomiast na liniach
35 i 31 – odpowiednio 77 i 326 osób, a w dalszej kolejności – na liniach 34 i 16 (odpowiednio
435 i 445 pasażerów).
W noc z soboty na niedzielę najwięcej pasażerów skorzystało z linii 100 (841 osób).
Autobusy linii 101 w noc z soboty na niedzielę przewiozły 198 pasażerów.
Z usług linii podmiejskich 82 i 88 skorzystało odpowiednio 501 i 451 osób.
W sobotę popyt na usługi komunikacji miejskiej w Olsztynie ukształtował się na poziomie
64 332 pasażerów, czyli 50% wielkości popytu w dniu powszednim, przy udziale wielkości
podaży usług, mierzonej liczbą wykonanych kilometrów, równym 71% dnia powszedniego.
Przewozy na liniach miejskich dziennych stanowiły 96,9% (62 341 osób) ogółu popytu
w sobotę, na liniach nocnych – 1,6%, a na liniach podmiejskich – 1,5% (na liniach nocnych
zarejestrowano 1 039 pasażerów, a na liniach podmiejskich – 952).
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W niedzielę, w grupie linii miejskich dziennych, podobnie jak w dniu powszednim i w sobotę, największe przewozy zarejestrowano na linii 15, z której usług skorzystało 4 785 pasażerów. Kolejne pod względem wielkości przewozów w niedzielę były linie 25 i 26 – z przewozami na poziomie odpowiednio 4 211 i 3 083 pasażerów. Najmniejsze przewozy w niedzielę
wykazały natomiast w tej grupie linie 35 i 31 – odpowiednio 134 i 152 osoby. Dość niska była
również wielkość popytu na liniach 34 i 16, z których w niedzielę skorzystało odpowiednio 356
i 364 pasażerów.
W noc z niedzieli na poniedziałek na obydwu liniach nocnych zarejestrowano znacznie
mniej pasażerów niż w pozostałe zbadane noce – 149 osób na linii 100 i tylko 32 osoby na linii
101.
Analogicznie jak w dniu powszednim i w sobotę, wielkość przewozów na obydwu liniach
podmiejskich była bardzo podobna do siebie – z linii 82 i 88 skorzystało odpowiednio 336 i 310
pasażerów.
W niedzielę popyt na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej ukształtował się na poziomie 44 947 pasażerów, tj. 35% wielkości popytu w dniu powszednim i 70% popytu w sobotę,
przy analogicznych stosunkach podaży usług – odpowiednio 55 i 78%.
Z linii miejskich dziennych skorzystało w niedzielę 98,2% (44 120 osób) wszystkich pasażerów olsztyńskiej komunikacji miejskiej w tym rodzaju dnia tygodnia, z linii nocnych – 0,4%
(181 osób), a z linii podmiejskich – 1,4% (646 osób).
Wielkość przewozów ogółem oraz pracę eksploatacyjną realizowaną na poszczególnych
liniach w przeciętnym miesiącu kalkulacyjnym, składającym się z 21 dni powszednich, 4 sobót
i 5 niedziel, zaprezentowano w tabeli 36. W tabeli tej przedstawiono również udział każdej
z linii w przewozach pasażerów i w miesięcznej pracy eksploatacyjnej.
W polach z liczbą pasażerów zielonym zacieniowaniem wyróżniono linie o przewozach
powyżej:


100 tys. pasażerów w segmencie linii miejskich dziennych – 9, 15, 17, 25, 26 i 36;



10 tys. pasażerów w segmencie linii nocnych – 100.
Kolorem czerwonym zacieniowano pola z wielkością przewozów dotyczące linii o liczbie

pasażerów w skali miesiąca poniżej:


30 tys. osób – w segmencie linii miejskich dziennych: 16, 31, 32, 33, 34 i 35;



5 tys. osób – w segmencie linii nocnych: 101.
Na jedenastu liniach miejskich dziennych – 2, 3, 9, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26 i 30 –

udział w przewozach pasażerów był wyższy od udziału w pracy eksploatacyjnej, mierzonej
liczbą wykonywanych wozokilometrów, co zaznaczono zacieniowaniem kolorem zielonym pól
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dotyczących tych linii w kolumnie prezentującej udział w przewozach pasażerów. Najkorzystniej pod tym względem wypadły linie: 17, 30 i 15 na których udział w przewozach pasażerów
stanowił aż po 139% (linie 17 i 30) i 133% (linia 15) udziału w pracy eksploatacyjnej. Na kolejnych pod tym względem liniach – 26 oraz 3 i 9 – udział w przewozach pasażerów stanowił
odpowiednio: 129 i po 122% ich udziału w pracy eksploatacyjnej.
Tab. 36. Wielkość przewozów ogółem oraz praca eksploatacyjna
na poszczególnych liniach olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w przeciętnym miesiącu – jesień 2014 r.
Linia

Miesięczna
liczba
pasażerów

Udział w przewozach pasażerów
[%]

Miesięczna praca
eksploatacyjna
[km]

Udział w pracy
eksploatacyjnej
[%]

1

112 096

3,51

26 387,224

4,03

2

97 553

3,06

19 087,695

2,91

3

105 389

3,30

17 707,260

2,70

5

43 026

1,35

12 818,577

1,96

6

83 748

2,63

19 493,361

2,98

7

93 713

2,94

26 710,265

4,08

9

171 938

5,39

32 217,357

4,92

10

68 249

2,14

16 352,822

2,50

11

149 730

4,69

28 767,641

4,39

13

125 974

3,95

28 958,040

4,42

15

364 764

11,43

56 136,171

8,57

16

22 941

0,72

7 372,743

1,13

17

178 365

5,59

26 311,899

4,02

20

157 869

4,95

31 990,301

4,88

21

96 332

3,02

30 393,131

4,64

22

76 897

2,41

16 909,651

2,58

24

141 144

4,42

28 052,514

4,28

25

228 727

7,17

38 423,479

5,87

26

167 244

5,24

26 546,905

4,05

27

93 303

2,92

20 022,576

3,06

28

141 780

4,44

31 758,657

4,85
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Linia

Miesięczna
liczba
pasażerów

Udział w przewozach pasażerów
[%]

Miesięczna praca
eksploatacyjna
[km]

Udział w pracy
eksploatacyjnej
[%]

30

153 573

4,81

22 655,766

3,46

31

29 427

0,92

8 763,997

1,34

32

1 932

0,06

1 215,312

0,19

33

24 906

0,78

5 738,145

0,88

34

27 565

0,86

8 723,314

1,33

35

7 404

0,23

2 218,650

0,34

36

163 416

5,12

35 588,141

5,43

3 129 005

98,08

627 322,094

95,79

100

19 019

0,60

4 179,240

0,64

101

3 535

0,11

3 672,810

0,56

Σ linie nocne

22 554

0,71

7 852,050

1,20

82

18 720

0,59

10 317,866

1,58

88

20 091

0,63

9 381,550

1,43

Σ linie
podmiejskie

38 811

1,22

19 699,416

3,01

Razem sieć

3 190 370

100,00

654 873,560

100,00

Σ linie
miejskie
dzienne

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

Najmniej efektywnymi eksploatacyjnie były linie, na których udział w przewozach pasażerów był przynajmniej o połowę niższy od udziału w liczbie wykonywanych kilometrów, a mianowicie:


linia miejska dzienna 32, na której udział w przewozach pasażerów stanowił 33% udziału
w pracy eksploatacyjnej;



linia nocna 101, na której udział w przewozach pasażerów stanowił zaledwie 20% udziału
w pracy eksploatacyjnej;



na liniach podmiejskich 82 i 88 łączny udział w przewozach pasażerów stanowił tylko odpowiednio 37 i 44% udziału w pracy eksploatacyjnej.
W kolumnie prezentującej udział w przewozach pasażerów pola dotyczące tych linii wy-

różniono kolorem czerwonym.
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Popyt na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej w skali przeciętnego miesiąca ukształtował się na poziomie 3 190 370 pasażerów. W poszczególnych grupach linii miesięczne przewozy były następujące:


na liniach miejskich dziennych – 3 129 005 pasażerów (98,1%);



na liniach nocnych – 22 554 pasażerów (0,7%);



na liniach podmiejskich – 38 811 pasażerów (1,2%).
Największy udział w przewozach w skali miesiąca miała linia 15, z której usług skorzy-

stało 364 764 osób, czyli aż 11,4% wszystkich pasażerów olsztyńskiej komunikacji miejskiej.
Próg 5% udziału w miesięcznej liczbie pasażerów przekroczyły także linie:


25 – 228 727 osób, 7,2%;



17 – 178 365 osób, 5,6%;



9 – 171 938 osób, 5,4%;



26 – 167 244 osoby, 5,2%;



36 – 163 416 osób, 5,1%.
W grupie linii miejskich dziennych najmniej pasażerów przewożono w skali miesiąca na li-

nii 32 – tylko 1 932 osoby. Za umiarkowanie niską należy także uznać wielkość przewozów
na liniach: 16 (22 941 pasażerów), 33 (24 906 osób) i 34 (27 565 osób). Na żadnej z tych linii
miesięczna wielkość przewozów nie osiągnęła poziomu 30 tys. pasażerów i – jednocześnie –
1% udziału w skali wszystkich przewiezionych pasażerów.
Z linii nocnej 100 w skali miesiąca skorzystało 19 019 osób, a z linii 101 – ponad pięciokrotnie mniej, tj. 3 535 osób.
Na obydwu liniach podmiejskich zarejestrowano zbliżoną miesięczną liczbę pasażerów –
18 720 osób na linii 82 i 20 091 osób na linii 88.
W dniu powszednim olsztyńska komunikacja miejska przewoziła średnio blisko 129 tys.
pasażerów. Kulminacja przewozów w tym dniu przypadała na godziny 14-17, a więc na porę
tradycyjnego szczytu popołudniowego, w której przewieziono średnio 33,6 tys. pasażerów.
Zwraca uwagę fakt, że w olsztyńskiej komunikacji miejskiej w dniu powszednim liczba przewożonych pasażerów systematycznie rosła do godzin popołudniowych – przy rozpatrywaniu
pór 3-godzinnych miał więc miejsce tylko jeden szczyt przewozowy. Liczba pasażerów w tradycyjnym szczycie porannym (21,7 tys.) stanowiła zaledwie 64,5% liczby pasażerów w szczycie
popołudniowym. Jest to sytuacja charakterystyczna dla polskich miast o liczbie mieszkańców
poniżej 250 tys.
Na rysunku 21 przedstawiono rozkład czasowy popytu na usługi przewozowe olsztyńskiej
komunikacji miejskiej w dniu powszednim.
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Rys. 21. Rozkład czasowy popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w dniu powszednim
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

Poddając analizie przedziały trzygodzinne, rozpatrywane w skali całej sieci olsztyńskiej
komunikacji miejskiej, można stwierdzić, że w dniu powszednim:


największe przewozy – na poziomie 33 616 pasażerów (26,1% ich ogółu w dniu powszednim) – odnotowano w porze godzinowej 14-17, odpowiadającej tradycyjnemu popołudniowemu szczytowi przewozowemu;



drugą pod względem intensywności przewozów porą dnia okazała się międzyszczytowa
pora godzinowa 11-14, w której przewieziono 27 663 osób, czyli 21,4% dobowego popytu
w dniu powszednim;



intensywne przewozy, kształtujące się na poziomie 23 518 pasażerów (18,2%), wystąpiły
również w międzyszczytowej porze godzinowej 8-11;



w porze odpowiadającej tradycyjnemu porannemu szczytowi przewozowemu w godzinach
5-8 przewieziono 21 675 pasażerów, co stanowiło tylko 16,8% łącznej liczby pasażerów
w dniu powszednim; pora szczytu porannego była dopiero czwartą pod względem wielkości
przewozów;



po godzinie 17 nastąpiło zmniejszenie popytu: w porze godzinowej 17-20 przewieziono
16 286 osób (12,6% wszystkich pasażerów w dniu powszednim), a więc o ponad połowę
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mniej niż w porze popołudniowego szczytu przewozowego; nie można wykluczyć, że powodem spadku zainteresowania pasażerów komunikacją miejską w tym okresie była
zmniejszona częstotliwość kursowania pojazdów, po części wymuszająca wzmożony popyt
w popołudniowym szczycie przewozowym;


umiarkowany popyt – na poziomie odpowiednio 4 844 i 1 365 pasażerów (3,8 i 1,1%),
odnotowano w kursach rozpoczynających się w godzinach późnowieczornych, tj. 20-23
i nocnych, w połączonych porach godzinowych 23-2 i 2-5.
W segmencie linii podmiejskich szczyty przewozowe zarysowały się wyraźniej niż w skali

całej sieci komunikacyjnej – na tych liniach udziały przewozów w porach godzinowych 5-8
i 14-17, ukształtowały się na poziomie odpowiednio 25,0 i 30,1% wielkości popytu w dniu
powszednim, przy znacznie mniejszym udziale w przewozach międzyszczytowych pór godzinowych 8-11 i 11-14 – na poziomie odpowiednio 15,5 i 15,0%.
W większości miast średnich i dużych przewozy w porze porannego szczytu przewozowego są – tak jak w przypadku Olsztyna – niższe niż w porach międzyszczytowych, w których
popyt jest z kolei niższy od poziomu z pory szczytu popołudniowego.
W Olsztynie, podobnie jak w całym kraju, występuje tendencja spadku znaczenia komunikacji miejskiej w realizacji przewozów obligatoryjnych – dotyczy to głównie dojazdu do miejsc
pracy. Dojazdy do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – znaczącego źródła ruchu – także
nie pokrywają się z tradycyjnymi godzinami dojazdów do pracy i nauki w szczytach przewozowych.
Analiza półtoragodzinnych przedziałów czasowych w dniu powszednim w skali całej sieci
komunikacyjnej olsztyńskiej komunikacji miejskiej wykazała, że:


zdecydowanie najwięcej pasażerów podróżowało w porze wczesnego szczytu popołudniowego (14:01-15:30) – 20 010 osób (15,5%);



kolejne pod względem intensywności przewozów okazały się pory: porannego szczytu
szkolno-pracowniczego (6:31-8:00), z przewozami na poziomie 15 962 pasażerów (12,2%)
i okresu przed szczytem popołudniowym (12:31-14:00), w której przewieziono 15 297 osób
(11,9%);



dość intensywne przewozy miały miejsce również podczas późnego szczytu popołudniowego, przypadającego na godziny od 15:31 do 17:00 – 13 606 osób (10,5%);





ponad 10 tys. pasażerów przewieziono także:


w południowej porze międzyszczytowej od 11:01 do 12:30 – 12 366 osoby (9,6%);



w przedpołudniowej porze międzyszczytowej od 9:31 do 11:00 – 12 079 osób (9,4%);



w porannej porze poszczytowej od 8:01 do 9:30 – 11 439 osoby (8,9%);

w porze późnopopołudniowej od 17:01 do 18:30 przewieziono 9 643 osób (7,5%);
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przewozy na mniejszym, zbliżonym poziomie, odnotowano w porach:


wczesnowieczornej od 18:31 do 20:00 – 6 643 osoby (5,2%);



wczesnoporannych przejazdów pracowniczych od 5.01 do 6.30 – 5 713 osób (4,4%);



w porze wieczornej od 20:01 do 21:30 przewieziono już tylko 3 231 osób (2,5%);



mocno umiarkowane przewozy wystąpiły w porze późnowieczornej od 21:31 do 23:00 –
1 583 osób (1,2%);



zupełnie marginalne znaczenie miały przewozy w porach nocnych od 23:01 do 2:00 oraz
od 2:01 do 5:00, podczas których z usług olsztyńskiej komunikacji miejskiej skorzystało
jedynie odpowiednio 769 i 596 pasażerów (0,6 i 0,5%).
Należy zwrócić uwagę na stosunkowo niewielką liczbę pasażerów podróżujących w porze

wczesnego szczytu pracowniczego od godziny 5:01 do 6:30; w skali całej sieci komunikacyjnej
o 64,2% mniejszą niż w następnej porze – szczycie szkolno-pracowniczym – przypadającym
na godziny od 6:31 do 8:00.
Bardzo podobnie jak przy przedziałach trzygodzinnych, w grupie linii podmiejskich zdecydowanie wyraźniej zarysowały się szczyty przewozowe, przypadające na półtoragodzinne
pory 14:01-15:30 i 6:31-8:00, w których z linii podmiejskich skorzystało odpowiednio 247 i 233
pasażerów, czyli 16,3 i 15,4% wszystkich pasażerów tych linii w dniu powszednim.
Dokładna analiza liczby pasażerów przewożonych w poszczególnych kursach każdej z linii
w segmencie linii miejskich dziennych wykazała, że pory wzmożonego popytu, czyli szczytów
przewozów w dniu powszednim, dla zdecydowanej większości linii olsztyńskiej komunikacji
miejskiej (tj. dla linii: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34 i 36), można
wyznaczyć na godziny od 6.15 do 8.00 i od 13.30 do 17.00.
Na liniach: 5, 9, 11, 16, 20, 22, 26, 30 i 35 w godzinach od 6.15 do 17.00 przewozy
wystąpiły ze zbliżoną intensywnością – nie było więc na tych liniach tradycyjnych szczytów
przewozowych.
Odmiennie ukształtował się rozkład popytu w sobotę, co przedstawiono na rysunku 22.
W sobotę okres największych przewozów (blisko 16,5 tys. pasażerów w 3-godzinnym przedziale czasowym) przypadł na godziny 11-14, a następnie – w kolejności malejącej – na godziny 14-17 (13,5 tys. pasażerów) i 8-11 (12,5 tys. pasażerów).
Łącznie, z usług komunikacji miejskiej w Olsztynie i gminach ościennych, skorzystało
w sobotę 64,3 tys. osób.
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Rys. 22. Rozkład czasowy popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w sobotę
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

W sobotę największe przewozy zarejestrowano w godzinach 11-14, w których z usług
olsztyńskiej komunikacji miejskiej skorzystało 16 467 osób, czyli 25,6% łącznej liczby jej sobotnich pasażerów. Na dość wysokim poziomie – odpowiednio 20,9 i 19,4% wszystkich pasażerów w sobotę (13 446 i 12 512 osób) – ukształtowała się także wielkość przewozów w porach
godzinowych 14-17 i 8-11. Ponad 10 tys. pasażerów odnotowano również w porze godzinowej
17-20 (10 315 osób, 16,0%). Z kolei dość umiarkowane przewozy – na poziomie odpowiednio
5 837 i 4 472 osób, a więc 9,1 i 7,0% ogółu pasażerów w sobotę – zarejestrowano w porach
godzinowych 5-8 i 20-23. W kursach późnowieczornych i nocnych, odbywających się w godzinach 23-5, przewiezionych zostało natomiast już tylko 1 283 pasażerów (2,0%).
Analizując wielkość przewozów w sobotę w całej sieci olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w przedziałach półtoragodzinnych, za okresy najintensywniejszych przewozów można uznać
następujące po sobie pory godzinowe od 9:30 do 15:30, w których z autobusów skorzystało
od 7,0 do 8,3 tys. osób, a więc od 10,9 do 12,9% wszystkich sobotnich pasażerów. W dużych
miastach są to tradycyjne pory sobotnich zakupów.
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Intensywne przewozy miały miejsce również w kolejnych półtoragodzinnych porach
od 8:01 do 9:30 oraz od 15:31 do 20:00, w których zarejestrowano od 4 618 do 6 087 pasażerów (od 7,2 do 9,5%). Nieznacznie niższy popyt zanotowano w porze godzinowej 6:31-8:00
(3 970 osób, co stanowiło 6,2% całości sobotnich przewozów). Uwagę zwraca natomiast bardzo niski (2,9%) udział przewozów w porze godzinowej 5:01-6:30. Świadczy to o mocno ograniczonym znaczeniu olsztyńskiej komunikacji miejskiej w sobotę w porannych dowozach do zakładów pracy. Marginalne znaczenie miały również przewozy nocne, realizowane w porach
godzinowych 23-2 i 2-5.
Rozkład popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej w niedzielę przedstawiono
na rysunku 23.
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Rys. 23. Rozkład czasowy popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w niedzielę
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

Najintensywniejsze okresy przewozów w niedzielę przypadły na godziny 11-14 i 14-17,
w których przewieziono odpowiednio 11 008 i 11 292 pasażerów. Łącznie w niedzielę przewieziono prawie 45 tys. osób.
Przewozy w godzinach 11-14 i 14-17 stanowiły 24,5 i 25,1% całkowitej wielkości popytu
w niedzielę. Dość wysokie udziały – na poziomie odpowiednio 21,9 i 14,8% – miały także
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przewozy w porach godzinowych 17-20 i 8-11 (9 831 i 6 631 pasażerów). Zdecydowanie mniej
pasażerów odnotowano natomiast w niedzielę w porach godzinowych: 20-23 (3 178 osób,
7,1%) i 5-8 (2 729 osób, 6,1%). Najmniej pasażerów zdecydowało się w niedzielę skorzystać
z usług olsztyńskiej komunikacji miejskiej w porach nocnych, przypadających na godziny 23-5
– tylko 278 osób (0,6%).
Analizując półtoragodzinne przedziały czasowe w niedzielę można stwierdzić, że okresy
wzmożonych przewozów występowały w godzinach 11-20 – w kolejnych porach pomiędzy tymi
godzinami liczba pasażerów była zbliżona, kształtując się na poziomie od 10,1 do 13,1%
łącznej ich liczby w tym rodzaju dnia tygodnia. Najintensywniej w tym czasie popyt występował
w porach godzinowych: 12:31-14:00 (5 887 pasażerów, 13,1%), 14:01-15:30 (5 689, 12,7%)
i 15:31-17:00 (5 603, 12,5%). Dość wysoki udział, poza przedziałem godzinowym 11-20,
na poziomie 8,5% ogółu pasażerów w niedzielę, miała także pora godzinowa 9:31-11:00.
5.3. Stopień wykorzystania taboru w świetle wyników badań marketingowych
Liczbę pasażerów w przeliczeniu na 1 wozokilometr, przedstawioną dla poszczególnych
linii w odniesieniu do dnia powszedniego, soboty i niedzieli, zaprezentowano w tabeli 37. W polach z liczbą pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr zacieniowaniem kolorem zielonym
oznaczono linie, dla których odnotowano wynik wyższy od wartości przeciętnej dla danej grupy
linii w badanym rodzaju dnia. Były to:


w dniu powszednim – linie miejskie dzienne: 3, 9, 11, 15, 17, 25, 26, i 30 oraz linia nocna
100;



w sobotę – linie miejskie dzienne: 2, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26 i 30 oraz linia nocna 100;



w niedzielę – linie miejskie dzienne: 2, 11, 15, 17, 20, 24, 25 i 26 oraz linia nocna 100.
Kolorem czerwonym oznaczono natomiast:



linie miejskie dzienne, na których przewieziono mniej niż 3,5 pasażera w przeliczeniu
na wozokilometr w dniu powszednim (dotyczyło to linii 16, 21, 32 i 34), mniej niż 2,5
pasażera na wozokilometr w sobotę (linie: 5, 7, 16, 22, 34 i 35) oraz poniżej 2,0 pasażera
na wozokilometr w niedzielę (linie: 16, 31);



linie nocne i podmiejskie, na których przewieziono mniej niż 1,0 pasażera w przeliczeniu
na wozokilometr w każdym rodzaju dnia tygodnia – w niedzielę była to linia nocna 101.
W skali całej olsztyńskiej komunikacji miejskiej przeciętna liczba pasażerów w dniu po-

wszednim w przeliczeniu na 1 wozokilometr wyniosła 5,2, a w poszczególnych grupach linii
odpowiednio: 5,4 – na liniach miejskich dziennych, 3,2 – na liniach nocnych i 2,1 – na liniach
podmiejskich.
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Na podstawie wielkości przewozów w przeliczeniu na wozokilometr w dniu powszednim
można wyróżnić dwie kategorie linii:


o przewozach w swojej grupie powyżej wartości przeciętnej: 3, 9, 11, 15, 17, 25, 26 i 30
oraz 100;



o przewozach w swojej grupie poniżej wartości przeciętnej: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20,
21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 oraz 101.
Ze względu na bardzo zbliżone wyniki linii 82 i 88, wśród których trudno wyróżnić którą-

kolwiek linię, nie uwzględniono w ocenie linii podmiejskich. Podobnie postąpiono przy opisie
wykorzystania pojazdów poszczególnych linii w sobotę i w niedzielę.
Przeciętne wykorzystanie autobusów na liniach nocnych w dniu powszednim było o 41%
niższe od wykorzystania autobusów na liniach miejskich dziennych, a przeciętne wykorzystanie
autobusów na liniach podmiejskich – o 62% niższe od poziomu wykorzystania pojazdów na liniach miejskich dziennych. Słabsze wykorzystanie pojazdów na liniach podmiejskich w stosunku do ich wykorzystania na liniach nocnych, jest w skali kraju pewnym ewenementem.
Tab. 37. Liczba pasażerów w przeliczeniu na 1 wozokilometr dla poszczególnych
linii organizowanych przez ZDZiT w Olsztynie – jesień 2014 r.
Linia

Liczba pasażerów na 1 wozokilometr
Dzień powszedni

Sobota

Niedziela

1

4,5

3,3

3,3

2

5,2

5,0

4,4

3

6,8

2,9

3,2

5

3,7

2,4

2,2

6

4,4

3,1

linia nie funkcjonuje

7

3,8

2,3

2,6

9

6,0

3,4

2,9

10

4,6

2,7

2,6

11

5,6

4,3

3,8

13

4,8

3,0

2,6

15

7,1

4,8

3,8

16

3,4

2,3

1,9

17

7,2

5,2

5,0

20

5,3

3,8

3,5

130

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Linia

Liczba pasażerów na 1 wozokilometr
Dzień powszedni

Sobota

Niedziela

21

3,4

2,7

2,1

22

5,1

2,3

2,7

24

5,3

4,3

4,0

25

6,4

4,5

4,6

26

6,5

5,8

5,3

27

4,7

28

4,8

3,3

3,0

30

7,7

4,0

3,0

31

3,5

2,8

1,4

32

1,6

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

33

4,3

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

34

3,3

2,3

2,3

35

3,7

1,5

2,5

36

4,9

3,4

3,3

Σ linie miejskie
dzienne

5,4

3,7

3,4

100

5,1

6,0

1,1

101

1,0

1,6

0,3

Σ linie nocne

3,2

4,0

0,7

82

1,9

2,0

1,3

88

2,2

2,0

1,5

Σ linie podmiejskie

2,1

2,0

1,4

Razem cała sieć

5,2

3,7

3,3

linia nie funkcjonuje

linia nie funkcjonuje

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

W grupie linii miejskich dziennych w dniu powszednim najwyższe średnie wykorzystanie
pojazdów zanotowano na liniach: 30 (7,7 pasażera na wozokilometr) i 17 (7,2). Dopiero trzecie
miejsce pod tym względem zajęła linia 15, którą charakteryzowała największa liczba przewiezionych pasażerów. Najsłabiej wykorzystane w dniu powszednim w grupie linii miejskich dziennych były natomiast autobusy linii 32, w których odnotowano tylko 1,6 pasażera w przeliczeniu

131

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

na wozokilometr, a następnie – linii 34, 16 i 21, które osiągnęły przewozy na poziomie odpowiednio 3,3 i po 3,4 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr.
W grupie linii nocnych w dniu powszednim lepiej wykorzystaną – z przewozami na poziomie 5,1 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr – okazała się linia 100. Jest to stopień
wykorzystania pojazdów komunikacji nocnej niespotykany w innych miastach o podobnej wielkości w kraju. Na linii 101 przewieziono średnio 1,0 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr.
Autobusy linii podmiejskich 82 i 88 przewoziły średnio odpowiednio 1,9 i 2,2 pasażera
w przeliczeniu na wozokilometr.
Przeciętną liczbę pasażerów na wozokilometr, która dla olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w dniu powszednim wyniosła 5,2, można uznać za wysoką na tle wyników z innych miast
o podobnej wielkości, w których średnie wykorzystanie pojazdów oscyluje wokół 4,0 pasażera
w przeliczeniu na wozokilometr.
Analizując przeciętną liczbę pasażerów na 1 wozokilometr w sobotę – wynoszącą 3,7
w skali całej sieci komunikacyjnej, a w poszczególnych grupach linii: 3,7 na liniach miejskich
dziennych, 4,0 na liniach nocnych i 2,0 na liniach podmiejskich – można wyróżnić dwie kategorie linii:


o przewozach w swojej grupie powyżej wartości przeciętnej: 2, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26,
30 oraz 100;



o przewozach w swojej grupie poniżej wartości przeciętnej: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 21,
22, 28, 31, 34, 35 i 36 oraz 101.
W sobotę w grupie linii miejskich dziennych najlepiej wykorzystanymi pojazdami były

autobusy linii 26, przewożąc przeciętnie 5,8 pasażera na wozokilometr. Drugą pod względem
wykorzystania pojazdów okazała się linia 17 – z przewozami na poziomie 5,2 pasażera na wozokilometr. Kolejne pod tym względem były autobusy linii 2 – przewożąc 5,0 pasażera na wozokilometr i 15 (o największej liczbie przewożonych pasażerów) – z wynikiem 4,8 pasażera na
wozokilometr.
Najsłabiej wykorzystane w sobotę w grupie linii miejskich dziennych były pojazdy na linii
35 – przewożąc 1,5 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr, a następnie – linii: 7, 16, 22 i 34
– każda z przewozami na poziomie 2,3 pasażera na wozokilometr. Niewiele lepiej wypadła linia
5 – z wynikiem 2,4 pasażera na wozokilometr.
W noc z soboty na niedzielę w segmencie linii nocnych, podobnie jak w dniu powszednim,
zdecydowanie lepiej wykorzystane były pojazdy na linii 100, przewożąc przeciętnie aż 6,0 pasażerów na wozokilometr, podczas gdy na linii 101 przewożono 1,6 pasażera w przeliczeniu
na wozokilometr.
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Na obydwu liniach podmiejskich w sobotę przewieziono po 2,0 pasażerów na wozokilometr.
Przeciętne dla całej olsztyńskiej sieci komunikacyjnej wykorzystanie pojazdów w sobotę
było o 29% niższe od obliczonego dla dnia powszedniego.
W niedzielę, na podstawie przeciętnej liczby pasażerów na 1 wozokilometr, wynoszącej
w skali sieci komunikacyjnej 3,3, a w poszczególnych grupach linii odpowiednio: 3,4; 0,7 i 1,4,
analogicznie jak w dzień powszedni i w sobotę, można wyróżnić dwie kategorie linii:


o przewozach w swojej grupie powyżej wartości przeciętnej: 2, 11, 15, 17, 20, 24, 25 i 26
oraz 100;



o przewozach w swojej grupie poniżej wartości przeciętnej: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 21,
22, 28, 30, 31, 34, 35 i 36 oraz 101.
W niedzielę w grupie linii miejskich dziennych najlepiej wykorzystane były autobusy linii

26, przewożąc przeciętnie 5,3 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr. Nieznacznie niższy
stopień wykorzystania pojazdów – 5,0 pasażera na wozokilometr – charakteryzował autobusy
linii 15. Najsłabsze wykorzystanie pojazdów odnotowano natomiast na liniach 31 i 16 – odpowiednio 1,4 i 1,9 pasażera na wozokilometr.
Bardzo niskie i zróżnicowane było wykorzystanie pojazdów na liniach nocnych w noc
z niedzieli na poniedziałek – na linii 100 przewieziono przeciętnie 1,1 pasażera w przeliczeniu
na wozokilometr, a na linii 101 – zaledwie 0,3 pasażera na wozokilometr.
W niedzielę na liniach podmiejskich 82 i 88 zarejestrowano niewielkie wykorzystanie pojazdów – przewieziono odpowiednio 1,3 i 1,5 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr.
W niedzielę dla całej olsztyńskiej sieci komunikacyjnej wykorzystanie pojazdów było
o 37% niższe od obliczonego dla dnia powszedniego i jednocześnie niższe o 11% od obliczonego dla soboty.
Wykorzystanie zdolności przewozowej na poszczególnych liniach w różnych rodzajach
dni tygodnia, mierzone wg kryterium przewożenia większej lub mniejszej od przeciętnej dla
danej grupy liczby pasażerów na 1 wozokilometr, przedstawiono w tabeli 38.
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Tab. 38. Wykorzystanie zdolności przewozowej na poszczególnych liniach
olsztyńskiej komunikacji miejskiej – jesień 2014 r.
Dzień
tygodnia

Linie o przewozach w swojej grupie w przeliczeniu na 1 wozokilometr
większych od wartości przeciętnej

mniejszych od wartości przeciętnej

3, 9, 11, 15, 17, 25, 26, 30

1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 24,
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36

100

101

88

82

2, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 30

1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 28, 31,
34, 35, 36

100

101

88

82

2, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26

1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 21, 22, 28, 30,
31, 34, 35, 36

100

101

88

82

Powszedni

Sobota

Niedziela

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

Wielkość przewozów w przeliczeniu na wozokilometr na poszczególnych liniach w przeciętnym miesiącu, zaprezentowano w tabeli 39.
Tab. 39. Wielkość przewozów w przeliczeniu na 1 wozokilometr
na poszczególnych liniach olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w przeciętnym miesiącu – jesień 2014 r.
Linia

Liczba pasażerów na 1 wzkm

1

4,2

2

5,1

3

6,0

5

3,4

6

4,3

7

3,5

9

5,3

10

4,2

11

5,2

13

4,4
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Linia

Liczba pasażerów na 1 wzkm

15

6,5

16

3,1

17

6,8

20

4,9

21

3,2

22

4,5

24

5,0

25

6,0

26

6,3

27

4,7

28

4,5

30

6,8

31

3,4

32

1,6

33

4,3

34

3,2

35

3,3

36

4,6

Σ linie miejskie dzienne

5,0

100

4,6

101

1,0

Σ linie nocne

2,9

82

1,8

88

2,1

Σ linie podmiejskie

2,0

Razem sieć

4,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych ZDZiT w Olsztynie.

W grupie linii miejskich dziennych, średniomiesięczne wykorzystanie pojazdów wyniosło
5,0 pasażera na wozokilometr. Najlepiej wykorzystane w skali miesiąca były pojazdy na linii 17
i 30, przewożąc po 6,8 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr. Wysokie średniomiesięczne
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wykorzystanie pojazdów, przekraczające 6,0 pasażerów na wozokilometr, odnotowano także
na liniach miejskich dziennych 15 i 26 – odpowiednio 6,5 i 6,3 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr.
Najniższe wykorzystanie pojazdów odnotowano w tej grupie na liniach: 32 i 16 oraz 21
i 34 – odpowiednio: 1,6 i 3,1 oraz po 3,2 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr.
Zaskakująco wysokie było wykorzystanie pojazdów na liniach nocnych, kształtując się
na średniomiesięcznym poziomie 3,9 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr, przy aż 4,5
pasażera na wozokilometr na linii 100 i tylko 1,0 pasażera na wozokilometr na linii 101.
W segmencie linii podmiejskich średniomiesięczne wykorzystanie pojazdów wyniosło
tylko 2,0 pasażera na wozokilometr – odpowiednio 1,8 na linii 82 i 2,1 pasażera na wozokilometr na linii 88.
Przeciętne średniomiesięczne wykorzystanie pojazdów w skali całej sieci olsztyńskiej komunikacji miejskiej – równe 4,9 pasażera na wozokilometr – uznać należy za dość wysokie
na tle innych miast o podobnej wielkości.
W dniu powszednim pojazdy najlepiej były wykorzystane w porach godzinowych: 8-11,
14-17 i 11-14, w których przewożono w skali całej sieci komunikacyjnej przeciętnie od 5,6
do 6,5 pasażera na wozokilometr. Znaczące wykorzystanie pojazdów, na poziomie 4,1-4,3 pasażera na wozokilometr, odnotowano także w porach godzinowych 5-8 i 17-20. W pozostałych
porach godzinowych: 20-23 i 23-5, wykorzystanie pojazdów kształtowało się na zdecydowanie
niższym poziomie – odpowiednio 2,2 i 1,2 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr.
Poddając analizie wykorzystanie pojazdów w przedziałach półtoragodzinnych w dniu powszednim, można zauważyć, że:


najlepiej wykorzystane były pojazdy w międzyszczytowej porze godzinowej 12:31-14:00,
przewożąc średnio 6,8 pasażera na wozokilometr oraz w porach godzinowych 14:01-15:30
i 11:01-12:30, w których przewożono przeciętnie odpowiednio 6,7 i 6,4 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr;



podobnie wykorzystane, na wysokim poziomie, były autobusy w porach godzinowych:
6:30-8:00, 8:01-9:30 i 9:31-11:00, przewożąc od 5,3 do 6,7 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr;



dość zadowalające wykorzystanie pojazdów miało również miejsce w porach godzinowych
15:31-17:00 i 17:01-18:30, w których przewożono odpowiednio 4,9 i 4,8 pasażera na wozokilometr;



w wieczornych porach godzinowych (18:31-20:00 i 20:01-21:30) oraz w porze wczesnoporannej (5:01-6:30) wykorzystanie pojazdów było już znacznie mniejsze i wynosiło od 2,6
do 3,9 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr;
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najsłabiej wykorzystane były pojazdy w porze godzinowej 21:31-23:00 oraz we wszystkich
porach nocnych, przewożąc tylko od 1,2 do 1,7 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr.
W sobotę, najlepiej wykorzystane były pojazdy w porze godzinowej 11-14, przewożąc

przeciętnie 4,3 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr. Podobne wykorzystanie pojazdów –
na poziomie od 3,7 do 3,8 pasażera na wozokilometr – miało miejsce w porach godzinowych
8-11, 14-17 i 17-20.
W niedzielę najlepsze wykorzystanie pojazdów przypadło na kursy w godzinach 14-17,
w których przewożono średnio 4,1 pasażera na wozokilometr. Przekraczające 3,2 pasażera
na wozokilometr wykorzystanie pojazdów wystąpiło w porach godzinowych: 8-11, 11-14 i 1720, w których w niedzielę przewieziono odpowiednio: 3,3; 3,9 i 3,8 pasażera w przeliczeniu
na wozokilometr.
5.4. Analiza porównawcza wyników badań marketingowych realizowanych
w latach 2008-2014
W 2008 r. w badanym dniu powszednim z usług olsztyńskiej komunikacji miejskiej skorzystało 145 597 osób. Cztery lata później – w 2012 r. – przewieziono już o 10,5% pasażerów
mniej – 130 314 osób. Kolejne badania marketingowe wykazały już mniejszą dynamikę spadku
wielkości popytu – w 2014 r. w dniu powszednim zarejestrowano 128 967 pasażerów, czyli
tylko o 1,0% mniej niż w 2012 r. i zarazem o 11,4% mniej niż w 2008 r.
Całkowitą wielkość popytu oraz liczbę pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr w dniu
powszednim podczas badań marketingowych w 2008 r., w 2012 r. i w 2014 r., przedstawiono
w tabeli 40. W polach z liczbą pasażerów na wozokilometr kolorem zielonym wyróżniono linie
o wartości tego parametru wyższym od przeciętnej dla całej sieci komunikacyjnej. Kolorem
czerwonym zacieniowano natomiast pola dotyczące linii, dla których wskaźnik ten był najniższy
i ukształtował się poniżej 2,0 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr. Ze względu na niewielką liczebność grup linii nocnych i podmiejskich, zaznaczenia ograniczono do grupy linii
miejskich dziennych.
Najmniejszym popytem w każdym z badań marketingowych charakteryzowały się,
niezależnie od rodzaju dnia tygodnia, segmenty linii podmiejskich i nocnych. Pasażerowie linii
podmiejskich i nocnych w 2008 r. stanowili 4,4% wszystkich pasażerów olsztyńskiej
komunikacji miejskiej. W kolejnych latach, przede wszystkim ze względu na ograniczenie
zakresu obsługi obszarów podmiejskich, udział ten zmalał i wyniósł 1,9% w 2012 r. oraz 1,8%
w 2014 r.
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Tab. 40. Wielkość popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w dniu powszednim w badaniach marketingowych z lat 2008-2014
Liczba pasażerów zarejestrowana podczas badań marketingowych
Linia

X-XII 2012 r.
/ III-IV 2013 r.

III-IV 2008 r.
ogółem

na 1 wzkm

ogółem

X-XI 2014 r.

na 1 wzkm

ogółem

na 1 wzkm

1

5 926

4,7

4 491

4,5

4 569

4,5

2

4 444

6,2

3 457

5,1

3 662

5,3

3

4 811

7,1

4 076

6,4

4 413

6,8

5

3 037

5,1

1 740

3,7

1 743

3,7

6

3 729

4,5

3 652

4,7

3 700

4,4

7

4 782

4,6

3 822

3,8

3 808

3,8

9

8 763

7,2

8 006

6,9

7 024

6,0

10

3 928

6,6

3 030

5,2

2 814

4,6

11

6 246

5,7

5 507

5,3

5 818

5,6

13

5 720

5,0

5 508

5,1

5 120

4,8

15

19 120

9,1

16 254

8,0

14 763

7,1

16

3 477

4,2

886

3,3

921

3,4

17

7 047

8,4

7 643

8,2

7 088

7,2

20

8 916

7,5

7 186

6,3

6 192

5,3

21

4 445

4,0

3 864

3,4

3 822

3,4

22

3 733

5,6

3 244

5,1

3 229

5,1

24

5 360

5,1

5 122

4,9

5 394

5,3

25

8 510

6,9

7 917

5,7

8 896

6,4

26

7 349

7,4

6 502

6,6

6 405

6,5

27

4 241

4,5

3 930

4,1

4 443

4,7

28

6 355

5,4

6 443

5,7

5 668

4,8

30

5 208

7,3

6 469

8,3

6 540

7,7

31

1 327

3,8

1 329

3,6

1 303

3,5

32

142

1,4
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2,4

92

1,6

33

1 439

7,4

1 208

4,8

1 186

4,3

34

1 115

3,3

985

2,9

1 145

3,3

306

3,7

35

linia nie funkcjonowała

36

linia nie funkcjonowała

Σ linie miejskie dzienne

139 170

6,1

linia nie funkcjonowała
5 453

4,1

6 557

4,9

127 857

5,5

126 621

5,4
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Liczba pasażerów zarejestrowana podczas badań marketingowych
Linia

X-XII 2012 r.
/ III-IV 2013 r.

III-IV 2008 r.
ogółem

na 1 wzkm

ogółem

X-XI 2014 r.

na 1 wzkm

ogółem

na 1 wzkm

100

303

2,8

804

5,7

710

5,1

101

120

1,0

156

1,3

123

1,0

Σ linie nocne

423

1,8

960

3,6

833

3,2

8

771

3,2

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

12

1 224

3,1

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

14

1 964

2,5

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

23

979

5,2

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

29

1 060

2,2

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

82

linia nie funkcjonowała

702

1,8

716

1,9

88

linia nie funkcjonowała

754

2,1

797

2,2

89

linia nie funkcjonowała

41

0,6

linia nie funkcjonowała

Σ linie
podmiejskie

5 998

2,9

1 497

1,9

1 513

2,1

Razem cała
sieć

145 597

5,8

130 314

5,4

128 967

5,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych udostępnionych przez ZDZiT
w Olsztynie.

Marginalne znaczenie przewozów na liniach podmiejskich i nocnych, zdeterminowane
liczbą kursów oferowanych w tych segmentach podaży usług – w przypadku linii podmiejskich
zależną przede wszystkim od skali dofinansowania ze strony obsługiwanych gmin ościennych
– stanowiło przesłankę wyłączenia tych grup linii z dalszych analiz zmian w popycie na usługi
olsztyńskiej komunikacji miejskiej, które zaszły w latach 2008-2014.
W 2008 r. w dniu powszednim najwięcej pasażerów korzystało z linii 15 – 19 120 osób.
Kolejne pod tym względem były linie: 20 – z przewozami 8 916 osób, 9 – 8 763 osób i 25 –
8 510 pasażerów. W grupie linii miejskich dziennych najmniej pasażerów przewiozły autobusy
linii 32 – zaledwie 142 osoby. Niewiele większy popyt charakteryzował linie: 34, 31 i 33,
na których przewieziono odpowiednio: 1 115, 1 327 i 1 439 pasażerów w ciągu dnia. Każda
z czterech linii o najmniejszych przewozach funkcjonowała w 2008 r. w dniu powszednim
w ograniczonym zakresie czasowym.
W 2008 r. dość dobrze były wykorzystane pojazdy – w dniu powszednim średnio w całej
sieci komunikacyjnej przewożono 5,8 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr. W grupie linii
miejskich dziennych w dniu powszednim najlepiej wykorzystaną linią była linia 15 – z bardzo
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dobrym wynikiem 9,1 pasażera na wozokilometr. Do linii o najlepszym wykorzystaniu taboru
zaliczały się również linie 17 i 20, z przewozami odpowiednio 8,4 i 7,5 pasażera
na wozokilometr. Przekraczające wartość średnią dla całej sieci komunikacyjnej wskaźniki liczby
pasażerów na wozokilometr osiągnęły także linie: 26, 33, 30, 9, 3, 25, 10 i 2 – uszeregowane
w kolejności malejącego wykorzystania pojazdów i przewożące od 7,4 do 6,2 pasażerów
w przeliczeniu na wozokilometr.
Najsłabiej wykorzystane w 2008 r. w dniu powszednim w grupie linii miejskich dziennych
były natomiast pojazdy linii: 32, 34 i 31, w których odnotowano kolejno tylko 1,4; 3,3 i 3,8
pasażera na wozokilometr.
W 2012 r., analogicznie jak w 2008 r., w dniu powszednim linią o największych
przewozach była linia 15, z której usług skorzystało 16 254 osób. Kolejną pod względem
wielkości przewozów była linia 9, której pojazdy przewiozły jednak już tylko mniej niż połowę
liczby pasażerów linii 15, tj. 8 006 osób. Do połączeń o największym popycie w 2012 r. w dniu
powszednim należały także linie: 25, 17 i 20, z których usług skorzystało odpowiednio: 7 917,
7 643 i 7 186 pasażerów.
W dniu powszednim najmniejszym popytem spośród linii miejskich dziennych – podobnie
jak cztery lata wcześniej – charakteryzowały się linie: 32, 34 i 31, z których usług skorzystało
odpowiednio tylko: 133, 985 i 1 329 pasażerów. Każda z tych linii w 2012 r. funkcjonowała
w dniu powszednim jedynie w ograniczonym zakresie.
Przeciętne wykorzystanie pojazdów w dniu powszednim spadło w 2012 r. w stosunku
do 2008 r. o 0,4 pasażera na wozokilometr (6,9%) – do poziomu 5,4 pasażerów w przeliczeniu
na wozokilometr. Skala spadku wykorzystania pojazdów była zatem mniejsza niż spadku
popytu, co oznacza, że w latach 2008-2012 nastąpiło zmniejszenie wielkości podaży usług
olsztyńskiej komunikacji miejskiej w dniu powszednim – prawdopodobnie stanowiące jedną
z determinant zmniejszenia wielkości przewozów.
W 2012 r. najlepiej wykorzystane w dniu powszednim były autobusy linii 30
(z przewozami na poziomie 8,3 pasażera na wozokilometr) i 17 (8,2). Spadło znaczenie linii
15, która pod tym kątem zajęła dopiero trzecie miejsce – z przewozami na poziomie 8,0
pasażerów na wozokilometr. Wskaźniki wyższe od przeciętnego dla całej sieci komunikacyjnej
uzyskały również linie: 9, 26, 3, 20, 25 i 28 – uszeregowane wg malejącego wykorzystania
pojazdów i przewożące od 6,9 do 5,7 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr.
Najsłabiej wykorzystane w dniu powszednim w 2012 r. w grupie linii miejskich dziennych
były natomiast pojazdy linii 32 i 34, które przewiozły tylko odpowiednio 2,4 i 2,9 pasażerów
na wozokilometr.
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Wyniki badań wielkości popytu z 2014 r. zostały szczegółowo opisane we wcześniejszych
częściach opracowania. Podsumowując, można jedynie przypomnieć, że w 2014 r. największą
liczbę pasażerów przewieziono na liniach 15 i 25 (odpowiednio 14 763 i 8 896 osób), natomiast
najmniej – na liniach 32 i 35 (odpowiednio 92 i 306 osób). Przeciętny dla całej sieci
komunikacyjnej wskaźnik liczby pasażerów na wozokilometr ukształtował się poziomie 5,2.
Wartość wyższą od przeciętnej osiągnęły – uszeregowane wg malejącego wskaźnika – linie:
30, 17, 15, 3, 26, 25, 9 i 11. Najsłabsze wykorzystanie pojazdów charakteryzowało natomiast
linie 32 i 34.
Całkowitą wielkość popytu oraz liczbę pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr w sobotę podczas badań marketingowych w 2008 r., w 2012 r. i w 2014 r., przedstawiono w tabeli
41. Analogicznie jak w dniu powszednim, w polach z liczbą pasażerów na wozokilometr kolorem
zielonym wyróżniono linie o wartości tego parametru wyższym od przeciętnej dla całej sieci
komunikacyjnej. Kolorem czerwonym zacieniowano natomiast pola dotyczące linii, dla których
wskaźnik ten był najniższy i ukształtował się poniżej 2,0 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr. Ze względu na niewielką liczebność grup linii nocnych i podmiejskich, zaznaczenia ograniczono do grupy linii miejskich dziennych.
Tab. 41. Wielkość popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w sobotę w badaniach marketingowych z lat 2008-2014
Liczba pasażerów zarejestrowana podczas badań marketingowych
Linia

X-XII 2012 r.
/ III-IV 2013 r.

III-IV 2008 r.
ogółem

na 1 wzkm

ogółem

X-XI 2014 r.

na 1 wzkm

ogółem

na 1 wzkm

1

2 430

3,4

2 275

3,3

2 278

3,3

2

2 542

4,5

2 400

4,3

2 709

5,0

3

2 065

3,9

1 403

2,7

1 569

2,9

5

1 178

2,5

762

2,2

822

2,4

6

1 614

3,4

1 430

3,0

1 512

3,1

7

2 452

3,4

1 811

2,5

1 625

2,3

9

4 789

4,7

4 043

4,2

3 321

3,4

10

1 475

3,3

1 138

2,6

1 180

2,7

11

4 139

4,9

3 453

4,1

3 643

4,3

13

3 296

4,0

2 735

3,4

2 441

3,0

15

10 029

6,3

9 672

6,1

7 704

4,8

16

1 879

2,8

380

2,0

445

2,3

17

3 586

6,0

3 167

4,7

3 638

5,2
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Liczba pasażerów zarejestrowana podczas badań marketingowych
Linia

X-XII 2012 r.
/ III-IV 2013 r.

III-IV 2008 r.
ogółem

na 1 wzkm

ogółem

X-XI 2014 r.

na 1 wzkm

ogółem

na 1 wzkm

20

4 527

4,5

4 085

4,2

3 608

3,8

21

2 701

3,4

2 177

2,5

2 340

2,7

22

1 630

3,7

1 068

2,5

1 057

2,3

24

3 491

4,1

3 008

3,7

3 640

4,3

25

5 452

5,4

4 794

4,2

5 214

4,5

26

4 923

6,6

4 929

6,7

4 331

5,8

28

3 474

3,9

3 507

3,9

2 958

3,3

30

1 478

3,6

1 565

3,7

2 102

4,0

31

340

3,3

386

3,3

326

2,8

34

712

2,3

376

2,0

435

2,3

77

1,5

35

linia nie funkcjonowała

36

linia nie funkcjonowała

Σ linie miejskie dzienne

linia nie funkcjonowała
2 354

2,5

3 366

3,4

70 202

4,4

62 918

3,8

62 341

3,7

100

335

3,0

612

4,4

841

6,0

101

126

1,1

129

1,1

198

1,6

Σ linie nocne

461

2,0

741

2,8

1 039

4,0

8

577

2,3

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

12

845

2,5

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

14

816

2,3

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

23

748

5,6

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

29

453

2,6

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

82

linia nie funkcjonowała

358

1,4

501

2,0

88

linia nie funkcjonowała

377

1,6

451

2,0

89

linia nie funkcjonowała

14

0,3

linia nie funkcjonowała

Σ linie
podmiejskie

3 439

2,8

749

1,4

952

2,0

Razem cała
sieć

74 102

4,2

64 408

3,8

64 332

3,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych udostępnionych przez ZDZiT
w Olsztynie.

W 2008 r. z usług olsztyńskiej komunikacji miejskiej w sobotę skorzystały 74 102 osoby.
W 2012 r. wielkość popytu w sobotę spadła w stosunku do 2008 r. aż o 13,1% – do poziomu
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64 408 pasażerów. W 2014 r. wielkość przewozów w sobotę była już tylko o 0,1% niższa
od zarejestrowanej w 2012 r. (o 13,2% niższa niż w 2008 r.) i ukształtowała się na poziomie
64 332 pasażerów.
W 2008 r. największe przewozy w sobotę charakteryzowały linię 15 – 10 029 pasażerów.
Kolejnymi pod względem wielkości przewozów były linie: 25, 26 i 9, przewożące odpowiednio:
5 452, 4 923 i 4 789 pasażerów. W grupie linii miejskich dziennych najmniejszy popyt
charakteryzował natomiast linie 31 i 34, z których skorzystało odpowiednio 340 i 712 osób.
W 2008 r. średnie wykorzystanie pojazdów w sobotę przyjęło wartość 4,2 pasażera
w przeliczeniu na wozokilometr. Najlepiej wykorzystane były pojazdy linii: 26, 15 i 17, które
w przeliczeniu na jeden wozokilometr przewoziły odpowiednio: 6,6; 6,3 i 6,0 pasażerów.
Wartość analizowanego wskaźnika wyższą od przeciętnej dla sieci komunikacyjnej uzyskały
również linie: 25, 11, 9, 2 i 20, uszeregowane wg malejącej wartości wskaźnika i przewożące
od 5,4 do 4,5 osób w przeliczeniu na wozokilometr. Najniższe liczby pasażerów na wozokilometr
odnotowano na liniach: 34, 5 i 16 – odpowiednio 2,3; 2,5 i 2,8.
Liczba pasażerów korzystających z usług olsztyńskiej komunikacji miejskiej w sobotę
spadła w latach 2008-2012 o 9 694 osoby. W 2012 r. linią o największej liczbie pasażerów
w sobotę ponownie była linia 15, aczkolwiek wielkość popytu na jej usługi spadła już
do poziomu poniżej 10 tys. pasażerów, wynosząc 9 672 osoby. Kolejnymi pod względem
wielkości popytu były linie 26 i 25, z których usług skorzystało odpowiednio 4 929 i 4 794
osoby.
Przeciętna liczba pasażerów na wozokilometr w sobotę w 2012 r. wyniosła 3,8 pasażera
w przeliczeniu na wozokilometr, była więc niższa o 0,4 (9,5%) niż w 2008 r. Skala spadku
wykorzystania pojazdów była niższa od spadku wielkości popytu.
W 2012 r. najlepiej wykorzystane w sobotę były autobusy linii 26 i 15, przewożące
odpowiednio 6,7 i 6,1 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr. Do linii, na których wskaźnik
stopnia wykorzystania taboru przekroczył wartość średnią dla całej sieci komunikacyjnej,
zaliczały się również linie: 17, 2, 9, 20, 25, 11 i 28 (uszeregowane wg malejącej wartości tego
wskaźnika) i przewożące od 4,7 do 3,9 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr.
Najsłabiej wykorzystane w sobotę były w 2012 r. autobusy linii 16 i 34, przewożąc tylko
po 2,0 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr.
Podsumowując wyniki badań wielkości popytu z 2014 r. dotyczące soboty, należy
zauważyć, że największy popyt charakteryzował linie 15 i 25, z których usług skorzystało
odpowiednio 7 704 i 5 214 pasażerów, natomiast najmniejszy – linie 35 i 31, z przewozami
na poziomie odpowiednio 77 i 326 pasażerów. Średnie wykorzystanie pojazdów w sobotę
w 2014 r. osiągnęło wartość 3,7 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr, czyli o 0,1 (2,6%)
143

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

niższą niż w 2012 r. Wartość tego parametru wyższa od średniej dla całej sieci komunikacyjnej
charakteryzowała – uszeregowane wg malejącej liczby pasażerów na wozokilometr – linie: 26,
17, 2, 15, 25, 11, 24, 30 i 20. Najniższy wskaźnik liczby pasażerów na wozokilometr osiągnęły
natomiast linie: 35, 7, 16, 22 i 34, przedstawione w kolejności od linii o najsłabszym
wykorzystaniu pojazdów.
Całkowitą wielkość popytu oraz liczbę pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr w niedzielę podczas badań marketingowych w 2008 r., w 2012 r. i w 2014 r., przedstawiono w tabeli
42. Podobnie jak w dniu powszednim i w sobotę, w polach z liczbą pasażerów na wozokilometr
kolorem zielonym wyróżniono linie o wartości tego parametru wyższym od przeciętnej dla całej
sieci komunikacyjnej. Kolorem czerwonym zacieniowano natomiast pola dotyczące linii, dla
których wskaźnik ten był najniższy i ukształtował się poniżej 2,0 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr. Ze względu na niewielką liczebność grup linii nocnych i podmiejskich, analogicznie
jak w dniu powszednim i w sobotę, zaznaczenia ograniczono do grupy linii miejskich dziennych.
Tab. 42. Wielkość popytu na usługi olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w niedzielę w badaniach marketingowych z lat 2008-2014
Liczba pasażerów zarejestrowana podczas badań marketingowych
Linia

X-XII 2012 r.
/ III-IV 2013 r.

III-IV 2008 r.
ogółem

na 1 wzkm

ogółem

X-XI 2014 r.

na 1 wzkm

ogółem

na 1 wzkm

1

1 481

3,6

1 419

3,3

1 407

3,3

2

2 002

4,4

1 724

3,9

1 963

4,4

3

1 850

4,7

1 314

3,2

1 288

3,2

5

942

2,4

603

2,1

627

2,2

7

1 499

2,7

1 243

2,2

1 449

2,6

9

3 189

4,1

2 329

3,0

2 230

2,9

10

959

2,8

759

2,3

887

2,6

11

2 635

4,0

2 379

3,5

2 596

3,8

13

2 275

3,7

1 821

2,8

1 738

2,6

15

6 575

5,1

5 538

4,3

4 785

3,8

16

1 397

2,9

269

1,4

364

1,9

17

2 436

5,1

2 519

4,5

2 993

5,0

20

3 006

3,9

3 089

4,0

2 681

3,5

21

1 509

2,5

1 364

2,1

1 342

2,1

22

1 454

3,9

1 046

2,9

972

2,7

24

2 613

4,1

2 468

3,7

2 662

4,0

144

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Liczba pasażerów zarejestrowana podczas badań marketingowych
Linia

X-XII 2012 r.
/ III-IV 2013 r.

III-IV 2008 r.
ogółem

na 1 wzkm

ogółem

X-XI 2014 r.

na 1 wzkm

ogółem

na 1 wzkm

25

3 912

5,0

3 783

4,1

4 211

4,6

26

3 341

5,8

3 309

5,7

3 083

5,3

28

2 425

3,5

2 647

3,7

2 184

3,0

30

1 048

2,6

1 000

2,5

1 565

3,0

31

176

1,6

162

1,6

152

1,4

34

380

2,5

268

1,7

356

2,3

134

2,5

35

linia nie funkcjonowała

36

linia nie funkcjonowała

Σ linie miejskie dzienne

linia nie funkcjonowała
1 641

2,3

2 451

3,3

47 104

3,9

42 694

3,4

44 120

3,4

100

224

2,0

179

1,3

149

1,1

101

126

1,1

30

0,2

32

0,3

Σ linie nocne

350

1,5

209

0,8

181

0,7

8

489

2,1

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

12

571

1,8

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

14

512

1,8

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

23

749

6,2

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

29

339

2,0

linia nie funkcjonowała

linia nie funkcjonowała

82

linia nie funkcjonowała

263

1,0

336

1,3

88

linia nie funkcjonowała

241

1,2

310

1,5

89

linia nie funkcjonowała

28

0,6

linia nie funkcjonowała

Σ linie
podmiejskie

2 660

2,4

532

1,1

646

1,4

Razem cała
sieć

50 114

3,8

43 435

3,2

44 947

3,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych udostępnionych przez ZDZiT
w Olsztynie.

W 2008 r. autobusy olsztyńskiej komunikacji miejskiej przewoziły 50 114 pasażerów
w niedzielę. W 2012 r. nastąpił spadek wielkości popytu w niedzielę o 13,3% w stosunku
do 2008 r., a wielkość przewozów ukształtowała się na poziomie 43 435 pasażerów. W 2014 r.
trend spadku popytu odwrócił się – liczba pasażerów wzrosła o 3,5% w stosunku do 2012 r.,
wynosząc 44 947 osób. W stosunku do 2008 r. liczba pasażerów w niedzielę nadal była niższa
niż w 2008 r., ale już tylko o 10,3%.
145

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Największe przewozy w niedzielę w 2008 r. wykazała linia 15, z której usług skorzystało
w tym rodzaju dnia tygodnia 6 575 pasażerów. Pozostałe linie wygenerowały znacznie mniejszą
wielkość popytu, ponieważ z kolejnych pod względem liczby pasażerów linii – 25, 26 i 9 –
skorzystało odpowiednio 3 912, 3 341 i 3 189 pasażerów. W grupie linii miejskich dziennych
najmniejszy popyt charakteryzował z kolei linie 31 i 34, przewożące odpowiednio 176 i 380
pasażerów.
W 2008 r. przeciętne wykorzystanie pojazdów w niedzielę ukształtowało się na poziomie
3,8 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr. Najlepiej wykorzystane w niedzielę były
w 2008 r. autobusy linii 26, które przewoziły 5,8 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr.
Bardzo wysokie wykorzystanie pojazdów charakteryzowało także linie 15 i 17 (po 5,1
pasażerów na wozokilometr) i 25 (5,0 pasażerów na wozokilometr). Wyższą od przeciętnej dla
całej sieci komunikacyjnej wartość tego parametru w niedzielę osiągnęły również linie: 3, 2, 9,
24 i 11, uszeregowane wg malejącej wartości wskaźnika i przewożące od 4,7 do 4,0 pasażerów
w przeliczeniu na wozokilometr. W grupie linii miejskich dziennych najgorzej były natomiast
wykorzystane w 2008 r. w niedzielę autobusy linii 31 i 5, przewożące odpowiednio tylko 1,6
i 2,4 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr.
W 2012 r. największą liczbę pasażerów przewieziono w niedzielę na liniach: 15, 26 i 25
– odpowiednio: 5 538, 3 783, 3 309 osób. Najmniej pasażerów zarejestrowano natomiast
na liniach: 31, 34 i 16 – odpowiednio: 162, 268 i 269 osób.
W stosunku do 2008 r. zauważalnie spadło w 2012 r. (o 15,8%) średnie wykorzystanie
pojazdów w niedzielę – do poziomu 3,2 pasażera w przeliczeniu na wozokilometr. Znacznie
powyżej wartości średniej dla całej sieci komunikacyjnej wykorzystane były autobusy linii 26,
przewożąc przeciętnie 5,7 pasażera na wozokilometr. Względnie wysokie wskaźniki liczby
pasażerów na wozokilometr osiągnęły w 2012 r. w niedzielę także linie 17 i 15 (odpowiednio
4,5 i 4,3 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr). Powyżej wartości przeciętnej
ukształtowały się również wartości tego parametru dla linii: 25, 20, 2, 24, 28 i 11,
uszeregowanych wg malejącej wartości wskaźnika, zawierającej się w przedziale od 4,1 do 3,5
pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr. Najsłabiej były natomiast w 2012 r. wykorzystane
pojazdy obsługujące w niedzielę linie: 16, 31 i 34, przewożąc tylko odpowiednio: 1,4; 1,6 i 1,7
pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr.
Przywołując wnioski z badań wielkości popytu z 2014 r., zawarte we wcześniejszej części
opracowania, należy zauważyć, że najwięcej pasażerów w niedzielę w 2014 r. przewieziono
autobusami linii 15 i 25 – odpowiednio 4 785 i 4 211 osób, natomiast najmniej – w grupie linii
miejskich dziennych – na liniach 35 i 31 (odpowiednio 134 i 152 osoby). Średnie wykorzystanie
pojazdów w niedzielę nieznacznie wzrosło w stosunku do 2012 r. i osiągnęło w 2014 r. wartość
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3,3 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr. Do połączeń o wyższej od przeciętnej dla całej
sieci komunikacyjnej wartości tego parametru należały linie: 26, 17, 25, 2, 24, 11, 15 i 20
(uszeregowane wg malejących przewozów w przeliczeniu na wozokilometr), natomiast
najniższe wykorzystanie pojazdów charakteryzowało linie: 31, 16, 21, 5 i 34 (wskazane
w kolejności od linii o najniższej liczbie pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr).
Wykorzystanie zdolności przewozowej na wybranych liniach miejskich dziennych w różnych rodzajach dni tygodnia w latach 2008-2014, przedstawiono w tabeli 43.
Tab. 43. Wykorzystanie zdolności przewozowej na wybranych liniach
miejskich dziennych olsztyńskiej komunikacji miejskiej w latach 2008-2014
Linie o przewozach w swojej grupie
w przeliczeniu na 1 wozokilometr
Dzień
tygodnia

Powszedni

Sobota

Niedziela

większych
od wartości przeciętnej

najmniejszych
– poniżej wartości:
4,0 – w dniu powszednim
3,0 – w sobotę
2,5 – w niedzielę

2008

2, 3, 9, 10, 15, 17, 20, 25, 26, 30, 33

31, 32, 34

2012

3, 9, 15, 17, 20, 25, 26, 28, 30

5, 7, 16, 21, 31, 32, 34

2014

3, 9, 11, 15, 17, 25, 26, 30

5, 7, 16, 21, 31, 32, 34, 35

w każdym
badaniu

3, 9, 15, 17, 25, 26, 30

31, 32, 34

2008

2, 9, 11, 15, 17, 20, 25, 26

5, 16, 34

2012

2, 9, 11, 15, 17, 20, 25, 26, 28

3, 5, 7, 10, 16, 21, 22, 34, 36

2014

2, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 30

3, 5, 7, 10, 16, 21, 22, 31, 34, 35

w każdym
badaniu

2, 11, 15, 17, 20, 25, 26

5, 16, 34

2008

2, 3, 9, 11, 15, 17, 24, 25, 26

5, 31

2012

2, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 28

5, 7, 10, 16, 21, 31, 34, 36

2014

2, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26

5, 16, 21, 31, 34

w każdym
badaniu

2, 11, 15, 17, 24, 25, 26

5, 31

Rok
badań

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych udostępnionych przez ZDZiT
w Olsztynie.

W dniu powszednim, podczas każdego z badań marketingowych, linie: 3, 9, 15, 17, 25,
26 i 30, charakteryzowało zawsze przeciętne wykorzystanie pojazdów powyżej wartości
średniej dla całej sieci komunikacyjnej. Każda z tych linii obsługuje teren campusu
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studenckiego (linie: 3, 9, 15 i 30) lub południowe dzielnice mieszkaniowe: Jaroty, osiedle
Generałów i Pieczewo (linie: 15, 17, 25, 26 i 30).
Trasy linii: 15, 17, 25 i 26 zapewniają połączenie centrum Olsztyna z Jarotami lub
Pieczewem poprzez ul. Krasickiego. Linie: 15, 17, 26 i 30 wykorzystują ul. Wilczyńskiego
stanowiącą centralną część Jarot – osiedla o największej liczbie mieszkańców. Wspólną cechą
linii: 15, i 26 jest również ten sam kraniec w południowej części miasta – przystanek Osiedle
Generałów.
Do linii z przewozami powyżej wartości średniej w przeliczeniu na wozokilometr dla całej
sieci komunikacyjnej, więcej niż jednokrotnie nie zakwalifikowała się żadna z linii
obsługujących osiedla położone w zachodniej części Olsztyna, tj. Dajtki, Gutkowo, Redykajny
i Likusy.
Charakterystyczną cechą olsztyńskiej komunikacji miejskiej jest ograniczona liczba linii
o słabym wykorzystaniu pojazdów. W grupie linii miejskich dziennych, w dniu powszednim
tylko trzy linie – 31, 32 i 34 – w każdym z badań charakteryzowały przewozy na poziomie
niższym od 4,0 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr (poziom taki uznany byłby
za satysfakcjonujący w wielu innych miastach w kraju). Każda z tych trzech linii funkcjonowała
jako uzupełnienie siatki najważniejszych linii – w niepełnym wymiarze czasowym
charakterystycznym dla linii dziennych.
Należy zwrócić uwagę, że w kolejnych badaniach marketingowych wzrastała liczba linii
o najmniejszym wykorzystaniu pojazdów w dniu powszednim: grupa linii o przewozach poniżej
poziomu 4,0 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr w 2008 r. liczyła tylko 3 linie, w 2012 r.
– 7, a w 2014 r. – liczebność tej grupy wzrosła do 8 linii.
W sobotę siedem linii: 2, 11, 15, 17, 20, 25 i 26 w każdym z badań charakteryzowało
wykorzystanie pojazdów wyższe od przeciętnego dla całej sieci komunikacyjnej. Większość
z tych linii (15, 17, 20, 25 i 26) obsługuje osiedla: Jaroty, Pieczewo i Generałów, a ich trasy
obejmują ul. Krasickiego. Linie: 2 i 11 oraz 15, 17 i 26 posiadają wspólne przystanki krańcowe
– są to odpowiednio pętle Nagórki i Osiedle Generałów.
W przeciwieństwie do dnia powszedniego, w sobotę tylko jedna z pięciu linii (15)
obsługujących campus studencki znalazła się w grupie linii o liczbie pasażerów większej
od wartości przeciętnej.
W 2012 r. i 2014 r. wzrosła w stosunku do 2008 r. liczba linii, dla których w sobotę
średnia liczba pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr była wyższa od przeciętnej. W 2014 r.
zdecydowanie wzrosło znaczenie linii obsługujących rejon nowego centrum handlowego –
Galerii Warmińskiej, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu al. Sikorskiego z ul. Tuwima – aż pięć
z dziewięciu najlepiej wykorzystanych w sobotę linii obsługiwało ten obszar.
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Wraz ze zwiększeniem się liczebności grupy linii o wyższym od przeciętnego
wykorzystaniu pojazdów w sobotę, zwiększyła się również liczba linii o przewozach poniżej 3,0
pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr. W 2008 r. do grupy takich połączeń należały tylko
3 linie (5, 16 i 34), w 2012 r. – 9, a w 2014 r. – 10. Wśród linii o niesatysfakcjonującym
wykorzystaniu pojazdów znalazły się połączenia obsługiwane w niepełnym zakresie czasowym
w soboty (31, 34 i 36), a obszarowo – obsługujące następujące rejony Olsztyna: os. Mazurskie
(5 i 16), os. Zielona Górka i Track (16, 31 i 36), os. Pojezierze – wzdłuż ul. Kołobrzeskiej (10
i 21) oraz połączenie Dworca Głównego z campusem studenckim w Kortowie (3 i 22).
W niedzielę liczbą pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr wyższą od wartości średniej
dla całej sieci komunikacyjnej w tym rodzaju dnia tygodnia charakteryzowały się podczas
wszystkich analizowanych badań marketingowych niemal te same linie, które uzyskały
w sobotę wielkość przewozów na wozokilometr wyższą od średniej dla tego rodzaju dnia.
Różnice dotyczyły tylko linii 24 (znalazła się w grupie linii o przewozach na wozokilometr
powyżej wartości średniej tylko w niedzielę) i 21 (w grupie linii o przewozach na wozokilometr
ponad wartość średnią tylko w sobotę).
W 2014 r., w porównaniu do 2008 r. i 2012 r., liczba linii o wykorzystaniu pojazdów
wyższym od przeciętnego dla sieci komunikacyjnej w niedzielę, zmniejszyła się z 9 do 8.
Analogicznie jak w dniu powszednim i w sobotę, najlepszym wykorzystaniem charakteryzowały
się w niedzielę autobusy linii obsługujących osiedla mieszkaniowe w południowej części miasta:
Nagórki, Jaroty, Pieczewo i Generałów.
W 2008 r. grupa połączeń o niesatysfakcjonującym organizatora przewozów
wykorzystaniu pojazdów w niedzielę (poniżej 2,5 pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr)
liczyła tylko 2 linie. W 2012 r. liczba takich linii wzrosła do 8, a w 2014 r. – spadła do 5
(przyczyną takiego stanu rzeczy był wzrost liczby pasażerów w niedzielę w 2014 r. w stosunku
do 2012 r.).
Podobnie jak w sobotę, w niedzielę najgorzej wykorzystane były pojazdy na liniach
obsługujących następujące osiedla: Mazurskie, Zielona Górka i Track. W przeciwieństwie
do soboty, w niedzielę do grupy linii o najmniejszych przewozach w przeliczeniu
na wozokilometr, nie została zaliczona żadna z linii obsługujących trasę z Dworca Głównego
do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
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5.5. Trendy zmian w popycie i wykorzystaniu taboru
Trzykrotna realizacja kompleksowych badań marketingowych wielkości popytu na usługi
olsztyńskiej komunikacji miejskiej w dość krótkim czasie, dostarczyła materiału empirycznego,
który obrazuje trendy zmian w strukturze czasowej i przestrzennej popytu oraz wykorzystania
oferowanej przez organizatora przewozów zdolności przewozowej taboru.
Dynamikę zmian w wielkości popytu i wykorzystaniu taboru w dniu powszednim,
zaprezentowano w tabeli 44. Wartości w tabeli pokazują zmiany procentowe liczby pasażerów
i liczby pasażerów w przeliczeniu na kilometr – dla każdej linii oddzielnie. Suma dla każdej
z grup linii tj. miejskich, podmiejskich i nocnych, oznacza zmianę procentową dla sumy w danej
grupie w latach przedstawionych w nagłówku tabeli. Suma dla sieci oznacza zmianę
procentową sumy dla całej sieci komunikacyjnej w poszczególnych latach. Identyczne zasady
przyjęto w kolejnych tabelach – obrazujących zmiany w wielkości popytu i wykorzystaniu
taboru w sobotę oraz w niedzielę.
Tab. 44. Dynamika zmian w wielkości popytu i wykorzystaniu taboru olsztyńskiej
komunikacji miejskiej w dniu powszednim w latach 2008-2014
Zmiana liczby pasażerów i wykorzystania taboru [%]
Linia

2012:2008
liczba
pasażerów

2014:2012

liczba pasażerów
/wozokilometr

liczba
pasażerów

liczba pasażerów
/wozokilometr

1

-24

-4

2

0

2

-22

-18

6

4

3

-15

-10

8

6

5

-43

-27

0

0

6

-2

4

1

-6

7

-20

-17

0

0

9

-9

-4

-12

-13

10

-23

-21

-7

-12

11

-12

-7

6

6

13

-4

2

-7

-6

15

-15

-12

-9

-11

16

-75

-21

4

3

17

8

-2

-7

-12

20

-19

-16

-14

-16

21

-13

-15

-1

0

22

-13

-9

0

0
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Zmiana liczby pasażerów i wykorzystania taboru [%]
Linia

2012:2008
liczba
pasażerów

2014:2012

liczba pasażerów
/wozokilometr

liczba
pasażerów

liczba pasażerów
/wozokilometr

24

-4

-4

5

8

25

-7

-17

12

12

26

-12

-11

-1

-2

27

-7

-9

13

15

28

1

6

-12

-16

30

24

14

1

-7

31

0

-5

-2

-3

32

-6

71

-31

-33

33

-16

-35

-2

-10

34

-12

-12

16

14

35

nie funkcjonowała w obydwu okresach

36

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach
20

20

Σ linie miejskie dzienne

-8

-10

-1

-2

100

165

104

-12

-11

101

30

30

-21

-23

127

100

-13

-11

Σ linie nocne
8

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

12

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

14

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

23

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

29

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

82

nie funkcjonowała w obydwu okresach

2

6

88

nie funkcjonowała w obydwu okresach

6

5

89

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

Σ linie
podmiejskie

-75

-34

1

11

Razem sieć

-10

-7

-1

-4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych udostępnionych przez ZDZiT
w Olsztynie.

Kolorem czerwonym zaznaczono w tabeli 44 pola dotyczące linii, dla których wystąpiły
spadki osiągające przynajmniej 5% średniorocznie, tj. 20% w 2012 r. w stosunku do 2008 r.
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i 10% w 2014 r. w stosunku do 2012 r. Zacieniowaniem w kolorze zielonym zaznaczono
natomiast pola ze średniorocznym wzrostem w wymiarze przynajmniej 2,5%, tj. o 10%
w 2012 r. w stosunku do 2008 r. i 5% w 2014 r. w stosunku do 2012 r.
W grupie linii miejskich dziennych, wśród linii które funkcjonowały w 2008 r. i w 2012 r.
w dniu powszednim, spadek liczby pasażerów i wykorzystania pojazdów dotyczył większości
z nich. Spadek wielkości popytu wystąpił na 22 spośród 26 linii (84,6%). Tylko trzy linie
(11,5%) z analizowanej grupy charakteryzował wzrost liczby pasażerów w 2012 r. w stosunku
do 2008 r. Były to linie: 30 (wzrost o 24%), 17 (wzrost o 8%) i 28 (wzrost o 1%). Z kolei
na linii 31 wielkość popytu w tym okresie nie zmieniła się.
Największy spadek liczby pasażerów dotyczył linii 16 i 5 – odpowiednio 75 i 43%. Było
to jednak spowodowane przede wszystkim zmianami w podaży usług, zrealizowanymi przez
ZKM w Olsztynie, który w 2012 r. uruchomił nową linię 36, z jednoczesnym ograniczeniem
wielkości pracy eksploatacyjnej na liniach 5 i 16. Poza tymi liniami, największy spadek wielkości
przewozów odnotowano na liniach: 1, 10, 2 i 7 (od 24 do 20%).
Wskaźnik liczby pasażerów na wozokilometr w grupie linii miejskich dziennych w latach
2008-2012 zmniejszył się na większości linii – 21 z 26 analizowanych linii (80,7%). Wzrost
wykorzystania pojazdów dotyczył natomiast tylko pięciu linii – 32, 30, 28, 6 i 13 – i tylko dla
dwóch można uznać go za znaczący (dla linii 32 – o 71% i dla linii 30 – o 14%). Na linii 32
zlikwidowano w tym czasie kursy w godzinach popołudniowych i wieczornych, charakteryzujące
się mniejszym popytem i pozostawiono tylko kursy wykonywane w szczycie porannym,
o największym popycie.
W latach 2012-2014 w grupie linii miejskich dziennych w dniu powszednim tyle samo linii
odnotowało spadek, co wzrost wielkości popytu – po 12 spośród 27 linii (po 44,5%). Nie
zmieniła się wielkość przewozów na 3 liniach – 5, 7 i 22.
Najwyższe spadki wielkości popytu w dniu powszednim w 2014 r. w porównaniu
do 2012 r. odnotowano w analizowanej grupie połączeń na liniach: 32 i 20 oraz 9 i 28 –
odpowiednio o 31 i 14 oraz po 12%. Największy przyrost liczby pasażerów odnotowano z kolei
na liniach: 36, 34, 27 i 25 – odpowiednio o: 20, 16, 13 i 12%.
Zmiany

wskaźnika

liczby

pasażerów

na

wozokilometr

w

latach

2012-2014,

charakteryzujące wykorzystanie pojazdów na poszczególnych liniach olsztyńskiej komunikacji
miejskiej w grupie linii miejskich dziennych w dniu powszednim, były już mniej korzystne niż
zmiany w wielkości popytu w tym czasie. Wzrost stopnia wykorzystania pojazdów dotyczył 9
z 27 linii miejskich dziennych (objął więc większą liczbę linii niż w latach 2008-2012), a spadek
– 13 z 27 linii. Dla 5 linii (1, 5, 7, 21 i 22) wskaźnik wykorzystania taboru w analizowanym
czasie nie zmienił się. Największy wzrost stopnia wykorzystania taboru odnotowano na liniach:
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36, 27, 34 i 25 – odpowiednio o: 20, 15, 14 i 12%. Największe spadki wystąpiły natomiast
na liniach: 32, 20, 28 i 9 – odpowiednio o 33, po 16 i 13%.
Podsumowując zmiany w wielkości przewozów i stopnia wykorzystania taboru w dniu
powszednim w latach 2008-2014 w skali całej sieci olsztyńskiej komunikacji miejskiej, należy
zwrócić uwagę, że obydwa te parametry charakteryzowały w tym czasie spadki. Od 2012 r.
trend spadkowy zdecydowanie zmniejszył się w przypadku wielkości popytu – z 2,5%
średniorocznie w latach 2008-2012 do 0,5% w latach 2012-2014, natomiast w przypadku
wykorzystania pojazdów wzrósł z 1,75% średniorocznie w latach 2008-2012 do 2,0% w latach
2012-2014.
Dynamikę zmian w wielkości popytu i wykorzystaniu taboru w sobotę, zaprezentowano
w tabeli 45.
Tab. 45. Dynamika zmian w wielkości popytu i wykorzystaniu taboru olsztyńskiej
komunikacji miejskiej w sobotę w latach 2008-2014
Zmiana liczby pasażerów i wykorzystania taboru [%]
Linia

2012:2008
liczba
pasażerów

2014:2012

liczba pasażerów
/wozokilometr

liczba
pasażerów

liczba pasażerów
/wozokilometr

1

-6

-3

0

0

2

-6

-4

13

16

3

-32

-31

12

7

5

-35

-12

8

9

6

-11

-12

6

3

7

-26

-26

-10

-8

9

-16

-11

-18

-19

10

-23

-21

4

4

11

-17

-16

6

5

13

-17

-15

-11

-12

15

-4

-3

-20

-21

16

-80

-29

17

15

17

-12

-22

15

11

20

-10

-7

-12

-10

21

-19

-26

7

8

22

-34

-32

-1

-8
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Zmiana liczby pasażerów i wykorzystania taboru [%]
Linia

2012:2008
liczba
pasażerów

2014:2012

liczba pasażerów
/wozokilometr

liczba
pasażerów

liczba pasażerów
/wozokilometr

24

-14

-10

21

16

25

-12

-22

9

7

26

0

2

-12

-13

28

1

0

-16

-15

30

6

3

34

8

31

14

0

-16

-15

34

-47

-13

16

15

35

nie funkcjonowała w obydwu okresach

36

nie funkcjonowała w obydwu okresach

Σ linie miejskie dzienne

nie funkcjonowała w obydwu okresach
43

36

-10

-14

-1

-3

100

83

47

37

36

101

2

0

53

45

61

40

40

43

Σ linie nocne
8

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

12

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

14

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

23

nie funkcjonowała w obydwu okresach
nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

29

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

82

nie funkcjonowała w obydwu okresach

40

43

88

nie funkcjonowała w obydwu okresach

20

25

89

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

Σ linie
podmiejskie

-78

-50

27

43

Razem sieć

-13

-10

0

-3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych udostępnionych przez ZDZiT
w Olsztynie.
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Analogicznie jak w tabeli dla dnia powszedniego, kolorem czerwonym zaznaczono pola
dotyczące linii, dla których wystąpiły spadki osiągające przynajmniej 5% średniorocznie,
tj. 20% w 2012 r. w stosunku do 2008 r. i 10% w 2014 r. w stosunku do 2012 r. Zacieniowaniem
w kolorze zielonym zaznaczono natomiast pola ze średniorocznym wzrostem w wymiarze
przynajmniej 2,5%, tj. o 10% w 2012 r. w stosunku do 2008 r. i 5% w 2014 r. w stosunku
do 2012 r.
Wśród tych linii miejskich dziennych, które funkcjonowały w sobotę zarówno w 2012 r.,
jak i w 2008 r., na zdecydowanej większości zarejestrowano spadek wielkości popytu oraz liczby
pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr.
Spadek wielkości popytu dotyczył w sobotę aż 19 z 23 analizowanych linii miejskich
dziennych (82,6%). Największy procentowo spadek liczby pasażerów wystąpił na liniach: 16
(80%), 34 (47%), 5 (35%), 22 (34%) i 3 (32%). Na liniach: 5, 16 i 34 spadek ten został
zdeterminowany ograniczeniem wielkości podaży w sobotę.
Wzrost liczby pasażerów w sobotę w 2012 r. w porównaniu do 2008 r. miał miejsce
w analizowanej grupie linii miejskich dziennych tylko na liniach: 31 (14%), 30 (6%) i 28 (1%).
Brak zmian w liczbie pasażerów dotyczył natomiast linii 26.
W latach 2008-2012 zmniejszyło się również średnie wykorzystanie pojazdów
na większości linii. W analizowanej grupie linii miejskich dziennych liczba pasażerów
w przeliczeniu na wozokilometr spadła na 19 z 23 linii (82,6%). Największy spadek dotyczył
linii: 22, 3, 16, 7 i 21, przyjmując wartości pomiędzy 32 a 26%. Tylko na dwóch liniach
nieznacznie wzrosło wykorzystanie pojazdów – na linii 30 o 3% i na linii 26 o 2%.
Wykorzystanie pojazdów w sobotę na liniach 28 i 31 w 2012 r. w stosunku do 2008 r. nie
zmieniło się.
Mający miejsce w latach 2008-2012 bardzo silny trend spadku wielkości popytu w sobotę
zmniejszył się po 2012 r. W latach 2012-2014 liczba pasażerów w sobotę wzrosła na większości
linii miejskich dziennych. Największe procentowo wzrosty charakteryzowały linie: 36 (43%),
30 (34%), 24 (21%), 16 (17%) i 34 (16%). Spadek wielkości popytu miał miejsce na 9 liniach
i największy procentowo był na liniach: 15, 9, 28 i 31, kształtując się w przedziale od 20
do 16%. Na linii 1 wielkość popytu w badanym okresie nie zmieniła się.
Zmiany wielkości wskaźnika liczby pasażerów na wozokilometr dla poszczególnych linii
miejskich dziennych w sobotę w latach 2012-2014 wykazały podobny trend, jak zmiany
w wielkości popytu. Na 14 z 24 linii miejskich dziennych funkcjonujących zarówno w 2012 r.,
jak i w 2014 r., odnotowano poprawę wykorzystania taboru, na 9 – zmniejszenie liczby
pasażerów na wozokilometr, a na jednej – wskaźnik ten nie zmienił się.
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Najwyższy wzrost liczby pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr w 2014 r. w stosunku
do 2012 r. wystąpił na linii 36 – o 36%. Wśród pozostałych linii miejskich dziennych największy
wzrost wykorzystania taboru nastąpił na liniach: 2, 24, 16 i 34, na których liczba pasażerów
w przeliczeniu na wozokilometr wzrosła o 15-16%. Największy spadek wykorzystania taboru
w sobotę miał natomiast miejsce na liniach: 15 (21%), 9 (19%) oraz 28 i 31 (po 15%).
Podsumowując zmiany w wielkości przewozów i wykorzystaniu taboru w sobotę w latach
2008-2014 w skali całej sieci olsztyńskiej komunikacji miejskiej, należy zwrócić uwagę, że trend
spadku wielkości popytu w latach 2008-2012, wynoszący średniorocznie 3,25%, został
w latach 2012-2014 zahamowany (liczba pasażerów symbolicznie zwiększyła się w tym czasie),
natomiast trend spadku wykorzystania pojazdów zmniejszył się z 2,5% średniorocznie w latach
2008-2012 do 1,5% rocznie w latach 2012-2014.
Dynamikę zmian w wielkości popytu i wykorzystaniu taboru w niedzielę, zaprezentowano
w tabeli 46. Identycznie jak w dniu powszednim i w sobotę, kolorem czerwonym zaznaczono
pola dotyczące linii, dla których wystąpiły spadki osiągające przynajmniej 5% średniorocznie,
tj. 20% w 2012 r. w stosunku do 2008 r. i 10% w 2014 r. w stosunku do 2012 r. Zacieniowaniem
w kolorze zielonym zaznaczono natomiast pola ze średniorocznym wzrostem w wymiarze
przynajmniej 2,5%, tj. o 10% w 2012 r. w stosunku do 2008 r. i 5% w 2014 r. w stosunku
do 2012 r.
Tab. 46. Dynamika zmian w wielkości popytu i wykorzystaniu taboru olsztyńskiej
komunikacji miejskiej w niedzielę w latach 2008-2014
Zmiana liczby pasażerów i wykorzystania taboru [%]
Linia

2012:2008
liczba
pasażerów

2014:2012

liczba pasażerów
/wozokilometr

liczba
pasażerów

liczba pasażerów
/wozokilometr

1

-4

-8

-1

0

2

-14

-11

14

13

3

-29

-32

-2

0

5

-36

-13

4

5

7

-17

-19

17

18

9

-27

-27

-4

-3

10

-21

-18

17

13

11

-10

-13

9

9

13

-20

-24

-5

-7

15

-16

-16

-14

-12

16

-81

-52

35

36
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Zmiana liczby pasażerów i wykorzystania taboru [%]
Linia

2012:2008
liczba
pasażerów

2014:2012

liczba pasażerów
/wozokilometr

liczba
pasażerów

liczba pasażerów
/wozokilometr

17

3

-12

19

11

20

3

3

-13

-13

21

-10

-16

-2

0

22

-28

-26

-7

-7

24

-6

-10

8

8

25

-3

-18

11

12

26

-1

-2

-7

-7

28

9

6

-17

-19

30

-5

-4

57

20

31

-8

0

-6

-13

34

-29

-32

33

35

35

nie funkcjonowała w obydwu okresach

36

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach
49

43

Σ linie miejskie dzienne

-9

-13

3

0

100

-20

-35

-17

-15

101

-76

-82

7

50

Σ linie nocne

-40

-47

-13

-13

8

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

12

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

14

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

23

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

29

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

82

nie funkcjonowała w obydwu okresach

28

30

88

nie funkcjonowała w obydwu okresach

29

25

89

nie funkcjonowała w obydwu okresach

nie funkcjonowała w obydwu okresach

Σ linie
podmiejskie

-80

-54

21

27

Razem sieć

-13

-16

3

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań marketingowych udostępnionych przez ZDZiT
w Olsztynie.

W latach 2008-2012 zdecydowaną większość z funkcjonujących w tym czasie linii
miejskich dziennych charakteryzował w niedzielę zarówno spadek wielkości popytu, jak
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i wykorzystania pojazdów. Liczba pasażerów zmniejszyła się w tym rodzaju dnia tygodnia
w analizowanym okresie aż na 19 z 22 linii w tej grupie. Największy procentowo spadek
wielkości przewozów dotyczył linii 16 i 5, przyjmując odpowiednio wartości 81 i 36%. Podobnie
jak w dniu powszednim i w sobotę, zmiana ta związana była z ograniczeniem wielkości podaży
usług przewozowych na tych liniach – wskutek uruchomienia w 2012 r. nowej linii 36.
Poza wymienionymi liniami, największy spadek wielkości przewozów w niedzielę w latach
2008-2012 odnotowano także na liniach: 3, 34, 22 i 9. Na liniach tych przewozy zmniejszyły
się o 27-29%.
Spadek wskaźnika wykorzystania pojazdów w niedzielę w latach 2008-2012 dotyczył 19
z 22 linii, przyjmując największy wymiar procentowy na linii 16 (52%) oraz na liniach 3 i 34
(po 32%). Nieznaczny wzrost wykorzystania taboru miał miejsce w tym czasie tylko na dwóch
liniach – 28 (6%) i 20 (35). Liczba pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr na linii 31 nie
zmieniła się.
W latach 2012-2014 trend spadku liczby pasażerów olsztyńskiej komunikacji miejskiej
w niedzielę odwrócił się. Na 12 z 23 linii miejskich dziennych wzrosła w tym czasie liczba
pasażerów. Największy procentowo przyrost dotyczył linii: 30 (57%), 36 (49%), 16 (35%) i 34
(33%). Na pozostałych 11 liniach miejskich w 2014 r. nastąpił spadek liczby pasażerów
w niedzielę w stosunku do 2012 r. i największy wymiar procentowy przyjął dla linii: 28 (17%),
15 (14%) i 20 (13%).
Analogiczną tendencję wykazało w analizowanym okresie średnie wykorzystanie
pojazdów na liniach dziennych w niedzielę, które wzrosło na 12 z 23 linii. Największy przyrost
liczby pasażerów na wozokilometr wystąpił na liniach: 36 (43%), 16 (36%), 34 (35%) i 30
(20%).
Na 8 liniach miejskich dziennych średnie wykorzystanie pojazdów w niedzielę spadło –
najsilniej na liniach: 28, 20 i 31 – odpowiednio o: 19%, 13% i 13%. Skala wykorzystania
pojazdów obsługujących linie: 1, 3 i 21 w niedzielę w latach 2012-2014 nie zmieniła się.
Podsumowując zmiany w wielkości przewozów i wykorzystaniu taboru w niedzielę
w latach 2008-2014 w skali całej sieci olsztyńskiej komunikacji miejskiej, należy zwrócić uwagę,
że trend zmiany wielkości popytu w latach 2008-2012, wynoszący średniorocznie 3,25%, został
w latach 2012-2014 przełamany – liczba pasażerów w tym rodzaju dnia tygodnia zwiększyła
się średniorocznie o 1,5%. Podobnie, trend spadku wykorzystania pojazdów w niedzielę,
kształtujący się w latach 2008-2012 na średniorocznym poziomie 4,0%, w latach 2012-2014
wystąpił wzrost wykorzystania pojazdów – przeciętnie o 1,5% rocznie. Niedziela okazała się
pod tym względem specyficznym rodzajem dnia tygodnia.
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5.6. Priorytety transportowe mieszkańców Olsztyna na tle innych miast
Analiza priorytetów transportowych mieszkańców Olsztyna i innych miast Polski Wschodniej została przedstawiona w dokumencie pt. „Systemy miejskiego transportu zbiorowego
w Polsce Wschodniej – ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW”.
W tabeli 47 zestawiono wybrane wskaźniki priorytetów transportowych mieszkańców Olsztyna
i innych miast z Polski Wschodniej.
Tab. 47. Wskaźniki priorytetów transportowych mieszkańców miast
Polski Wschodniej
Wskaźnik
Korzystający z transportu miejskiego

Jedn.

%

Miasto
Białystok

Kielce

Lublin

Olsztyn

Rzeszów

77

71

77

72

74

Przeciętny czas
oczekiwania na autobus

minuty

7,20

7,88

8,58

7,69

8,66

Przeciętny czas podróży
pasażerów transportem
zbiorowym

minuty

23,93

20,39

24,91

22,87

22,26

Stosunek liczby podróży
komunikacją miejską
do wszystkich podróży

%

69,19

60,33

62,88

62,76

63,20

Średni czas dojścia
do przystanku

minuty

4,80

4,79

5,26

5,06

4,82

Bezpieczeństwo
na przystankach

ocena*

3,49

3,40

3,20

3,52

3,63

Czystość taboru

ocena*

3,73

3,64

3,57

3,82

3,67

Jakość dystrybucji
biletów

ocena*

4,19

4,55

4,35

4,36

4,22

Jakość informacji

ocena*

4,22

3,91

4,11

4,01

4,07

Uprzejmość obsługi

ocena*

3,91

3,80

3,71

4,03

3,73

Częstotliwość kursowania w godzinach szczytu

ocena*

3,80

3,68

3,48

3,55

3,50

* – ocena 5-stopniowa – skala: od 1-bardzo niezadowolony do 5-bardzo zadowolony.
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Polsce

Wschodniej – Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW”.

159

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Jak wynika z badań preferencji transportowych mieszkańców, największy odsetek mieszkańców korzystających codziennie z komunikacji miejskiej miały Białystok i Lublin – po 77%,
a najmniejszy – Olsztyn (72%). Średnia liczba mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej dla pięciu miast z Polski Wschodniej wyniosła 74%.
Przeciętny czas oczekiwania na autobus wahał się w okolicach 8 minut. Najdłuższy czas
oczekiwania wyniósł 8,66 minut i dotyczył Rzeszowa. W Olsztynie pasażer czekał średnio 7,69
minut i był to jeden z niższych czasów oczekiwania wśród miast, które zostały poddane badaniu. W tym miejscu należy zauważyć, że wśród poddanych badaniu miast, tylko w Olsztynie
podczas realizacji badań, rozkłady jazdy komunikacji miejskiej oparte były o wspólne dla większości linii takty częstotliwości kursowania pojazdów, umożliwiające koordynację rozkładów
jazdy różnych linii, zwiększającą odczuwalną przez mieszkańców częstotliwość kursów.
Średni czas podróży transportem zbiorowym w badanych miastach na najczęściej uczęszczanej trasie wyniósł blisko 23 minuty. Najdłużej podróżowali mieszkańcy Lublina – 25 minut,
a najkrócej pasażerowie komunikacji miejskiej w Kielcach – 21 minut. W Olsztynie pasażer
przemieszczał się transportem publicznym do swojego celu podróży w czasie około 23 minut.
Udział podróży miejską komunikacją zbiorową do wszystkich podróży w mieście wyniósł
średnio dla wszystkich badanych miast 64%. Istotnie większą proporcją wykazał się jedynie
Białystok – 69%. W Olsztynie wskaźnik ten osiągnął wartość 63%.
Nie zauważono dużych różnic wśród analizowanych pięciu miast przy średnim czasie dojścia do przystanku. Wynosił on blisko 5 minut i najdłuższy jest w Lublinie – 5,26 minut, a najkrótszy w Białymstoku – 4,80 minut. W Olsztynie średni czas dojścia do przystanku to 5,06
minuty.
Bezpieczeństwo na przystankach środków komunikacji miejskiej ocenione zostało średnio na 3,45. Najwyższą ocenę bezpieczeństwa na przystankach wystawili pasażerowie w Rzeszowie – 3,63, a najniższą w Lublinie – 3,20. W Olsztynie wskaźnik ten był jednym z wyższych
i wyniósł 3,52.
Najlepiej czystość autobusu oceniona została w Olsztynie – 3,82, przy średniej dla badanych miast wynoszącej 3,68. Najniższą notę w tej kategorii przypisano Lublinowi – 3,57.
Najmniejszy poziom zadowolenia z jakości dystrybucji biletów wyrazili mieszkańcy Białegostoku (4,19). Średnia ocena dla tego wskaźnika wyniosła 4,33. Wartości odnotowane w Olsztynie i Lublinie – odpowiednio 4,36 i 4,35 – były najwyższymi w badanym elemencie.
Średnia ocena jakości przekazywanej informacji dla pasażerów wyniosła 4,07. W skład
tego wskaźnika wchodziły: jakość informacji na przystanku, w autobusie, w punktach obsługi
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pasażera i na stronie internetowej organizatora. Najkorzystniej pod tym względem było w Białymstoku, w którym średnia ocen to 4,22, a najmniej korzystnie w Kielcach – 3,91. Ocena
zadowolenia z jakości informacji o komunikacji miejskiej w Olsztynie wahała się wokół noty 4.
Średnia ocena uprzejmości obsługi w środkach transportu zbiorowego została wyznaczona na 3,83. Najbardziej zadowoleni z uprzejmości kierowców byli mieszkańcy Olsztyna,
a najmniej – Lublina i Rzeszowa, ze średnimi ocenami odpowiednio 3,71 i 3,73.
Biorąc pod uwagę stopień zadowolenia z częstotliwości kursowania autobusów w godzinach szczytu, najlepszą ocenę wystawili mieszkańcy Białegostoku – 3,80, a najgorszą Lublina
– 3,48. Niewiele lepiej pod tym kątem wypadł Olsztyn, z oceną równą 3,55.
Dla określenia priorytetów pasażerów komunikacji miejskiej wykorzystuje się również
wskazanie głównych celów podróży, będących punktem wyjścia dla wyznaczenia źródeł ruchu.
Prezentację celów podróży, odbywanych środkami transportu miejskiego, dla analizowanych
pięciu miast Polski Wschodniej przedstawiono w tabeli 48.
Tab. 48. Cele podróży mieszkańców miast Polski Wschodniej
realizowanych środkami transportu miejskiego

Cel podróży

Udział podróży w danym celu w poszczególnych miastach
[%]
Białystok

Kielce

Lublin

Olsztyn

Rzeszów

Praca

36

33

33

31

30

Szkoła/uczelnia

16

18

17

17

19

Zakupy

16

16

15

15

21

Odwiedziny znajomych
lub rodziny

14

14

11

16

11

Sprawy urzędowe

6

8

11

8

6

Lekarz

4

5

5

4

6

Restauracja, pub, kawiarnia

2

1

2

1

2

Inne

6

6

7

7

6

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Polsce

Wschodniej – Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW”.

Mieszkańcy miast Polski Wschodniej najczęściej odbywali podróże środkami komunikacji
miejskiej w celu dotarcia do pracy – 32%, do szkoły/na uczelnię – 17%, na zakupy – 16%,
odwiedziny u rodziny/ znajomych – 13%, w celu załatwienia spraw urzędowych – 8 % i wizyty
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u lekarza – 5%. Największy odsetek osób dojeżdżających do pracy odnotowano w Białymstoku
– 36%, a najmniejszy w Rzeszowie i Olsztynie – odpowiednio 30 i 31%.
Bardzo zbliżony we wszystkich badanych miastach był udział osób dojeżdżających komunikacją miejską do szkoły/uczelni – 17-19%. Nieznacznie większe dysproporcje zanotowano
wśród osób wykorzystujących komunikację miejską w dojeździe na zakupy. W Rzeszowie aż
21% podróży transportem miejskim było związanych z zakupami, a w Lublinie i Olsztynie –
tylko po 15%. Dla odmiany, załatwianie spraw urzędowych było stosunkowo częstym celem
podróży mieszkańców Lublina – 11%. W Olsztynie odsetek ten wyniósł 8%. Do lekarza wykonywano 4-6% podróży komunikacją miejską (w Olsztynie – 4%), a do pubu/restauracji/kawiarni – 1-2% respondentów (w Olsztynie – 1%). Od 6 do 7% badanych korzystało z komunikacji miejskiej w innych celach podróży.
W celu wskazania stopnia realizacji poszczególnych postulatów przewozowych i działań
mających na celu poprawę jakości transportu zbiorowego w „Planie zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027” posłużono się metodą ekspercką, wykorzystując bogate doświadczenie zespołu autorskiego przygotowującego
plan w zakresie optymalizacji sieci transportu miejskiego i oceny postulatów przewozowych13.
Jej wyniki przedstawiono poniżej w tabeli 49.
Tab. 49. Ocena realizacji postulatów przewozowych w transporcie publicznym
na obszarze Olsztyna i gmin ościennych przeprowadzona w 2012 r.
Postulat
Bezpośredniość

Częstotliwość

13

Ocena*
Dobra – istniejąca siatka połączeń zapewnia powiązania pomiędzy
głównymi obszarami stanowiącymi źródła i cele podróży
Dobra – w zakresie zasad kształtowania oferty przewozowej (kategoryzacja linii, częstotliwość modułowa)
Dostateczna – w zakresie obowiązujących standardów częstotliwości kursowania pojazdów w poszczególnych porach dnia

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-

2027 , Reda-Olsztyn, sierpień-wrzesień 2012 r., s. 83
162

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Postulat

Ocena*
Dobra – w zakresie dostępności do infrastruktury transportu publicznego
Dobra – w zakresie dostępu do zakupu biletów jednoprzejazdowych

Dostępność

Niedostateczna – w zakresie dostępu do zakupu biletów okresowych (5 punktów sprzedaży)
Dobra – w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 80%14 pojazdów jest niskopodłogowych

Informacja

Przeciętna – w zakresie informacji internetowej (dwa podmioty
w roli organizatora usług)
Przeciętna – w zakresie informacji przystankowej
Przeciętna – w zakresie informacji w pojazdach
Przeciętny – relacje ceny biletu jednoprzejazdowego do okresowego sieciowego należy uznać za przeciętnie korzystne z punktu widzenia pasażera
– za rozwiązanie nieefektywne z punktu widzenia generowania przychodów należy uznać rozbudowaną taryfę w zakresie biletów okresowych o okresie ważności krótszym niż 30 dni

Koszt

– nadmierne rozbudowywanie taryfy jest najczęściej rezultatem
błędnej przesłanki o skuteczności dokładnego posegmentowania
rynku, w dążeniu do dopasowania oferty cenowej do względnie nielicznych segmentów; taka strategia w praktyce podnosi koszty dystrybucji, zwłaszcza w sytuacji, w której podstawą systemu biletowego jest bilet papierowy oraz powoduje dezorientację pasażerów
wobec bardzo szerokiej, a więc mało czytelnej oferty
– doświadczenia innych miast w Polsce wskazują ponadto, że właściwym rozwiązaniem jest rezygnacja z biletów okresowych ważnych
na jedną lub dwie linie na rzecz biletów sieciowych – wpływa to korzystnie na ustabilizowanie przychodów w dłuższym okresie czasu,
a niekiedy już w pierwszym roku po wprowadzeniu zmian zapewnia
pozytywne rezultaty finansowe w postaci wzrostu przychodów

Niezawodność

Dobra – w 2011 r. udział kursów niezrealizowanych

(regularność)

wyniósł 0,52%

Prędkość

Niedostateczna

Punktualność

Przeciętna

14

Wg danych na 31 marca 2015 r. – ok. 90%
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Postulat

Ocena*

Rytmiczność

Dobra – dla większości linii rozkłady jazdy skonstruowano w oparciu
o moduły częstotliwości oraz zsynchronizowano ze sobą rozkłady
jazdy wszystkich linii; całkowitą koordynację sieci komunikacyjnej
uniemożliwia wprowadzone czasowo obniżenie standardów częstotliwości na niektórych liniach w określonych porach

Wygoda

Dobra – w zakresie stopnia wykorzystania zdolności przewozowej

* Skala ocen: dobra, przeciętna, niedostateczna.
Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata

2012-2027.

Ocena stopnia realizacji postulatów przewozowych, zgodnie z Planem zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027, wskazuje,
że najważniejsze działania podnoszące atrakcyjność jego oferty, powinny koncentrować się
na:


poprawie warunków przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej – za pomocą pasów wyłącznego ruchu dla autobusów i uprzywilejowania w przejeździe przez skrzyżowania
(w szczególności wyposażone w sygnalizację świetlną) – przy wykorzystaniu systemów ITS;



reorganizacji układu linii autobusowych wraz z uruchomieniem komunikacji tramwajowej,
zapewniającej zmniejszenie liczby linii i poprawę standardów częstotliwości ich funkcjonowania – jednak przy zachowaniu możliwie wysokiej liczby międzyosiedlowych połączeń
bezpośrednich;



uruchomieniu – wraz z komunikacją tramwajową – wewnątrzosiedlowych linii dowozowych,
obsługiwanych taborem o parametrach technicznych umożliwiających penetrację uliczek
osiedlowych w najintensywniej zamieszkanych rejonach;



pełnej koordynacji rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej (likwidacji odstępstw
od częstotliwości modułowej) – z docelowym uwzględnieniem w koordynacji komunikacji
tramwajowej;



realizacji strategii odtwarzania autobusów;



wprowadzeniu dynamicznej informacji o odjazdach pojazdów na głównych węzłach przesiadkowych tramwajowo-autobusowych i na najważniejszych pozostałych przystankach;



zwiększeniu dostępności do zakupu biletów okresowych, w tym na instalowaniu biletomatów przystankowych;



uproszczeniu taryfy;
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wprowadzeniu monitoringu we wszystkich autobusach (i docelowo w tramwajach) oraz
na przystankach przesiadkowych i na przystankach uznawanych przez mieszkańców
za miejsca najbardziej niebezpieczne.
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6. Analiza obowiązującego planu transportowego
6.1. Ewaluacja przyjętych założeń
„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna
na lata 2012-2027” określa zakres przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze miasta Olsztyna i gmin sąsiednich (z którymi władze Olsztyna – jako organizator transportu – podpisały porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
lub takie porozumienia zamierzają w najbliższym czasie podpisać), zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju
społeczno-gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji
indywidualnej.
Ujęta w planie transportowym dla miasta Olsztyna sieć komunikacyjna publicznego miejskiego transportu zbiorowego obejmuje:


miasto Olsztyn;



gminy ościenne, z którymi miasto Olsztyn zawarło porozumienie w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego, tj. gminy: Dywity, Purda i Barczewo.
Zgodnie z §5 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównowa-

żonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego z dnia 25 maja 2011 r., wydanego na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.,
z uwagi na to, że przewozy objęte planem transportowym dla miasta Olsztyna mają charakter
przewozów o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w komunikacji miejskiej, odstąpiono od sporządzenia części graficznej planu transportowego. Ze względu na specyfikę
funkcjonowania komunikacji miejskiej, z często występującą koniecznością wprowadzania bieżących zmian w trasach linii, w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności sieci komunikacyjnej, szybko reagującej na zmieniający się popyt i zmieniające się specyficzne wymagania
pasażerów, odstąpiono również od szczegółowego określenia tras linii, na których mają się
odbywać przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Określony został jedynie obszar,
na którym przyjęto w okresie planowania funkcjonowanie sieci komunikacji miejskiej w Olsztynie i gminach, które z miastem Olsztynem podpisały porozumienia.
Granice obszaru, na którym ma się odbywać przewóz o charakterze użyteczności publicznej w ramach olsztyńskiej komunikacji miejskiej, zdefiniowano w planie jako granice miasta
Olsztyna i gmin, które z miastem Olsztynem podpisały porozumienie zlecające miastu organizowanie publicznego transportu zbiorowego, czyli gmin: Dywity, Purda i Stawiguda.
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W planie określono, że zasady funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego na obszarze Olsztyna i gmin ościennych wyznacza strategia zrównoważonego rozwoju, a jej realizacja oznacza przyjęcie zasady oddziaływania na podział zadań przewozowych pomiędzy publiczny transport zbiorowy i transport indywidualny – celem uzyskania pożądanego, odpowiednio wysokiego udziału publicznego transportu zbiorowego w podróżach miejskich.
Za filar kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego
w Olsztynie (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) plan transportowy dla miasta
Olsztyna uznał projekt budowy torowisk i funkcjonowania komunikacji tramwajowej – zgodnie
z projektem pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie”.
Plan zakłada, że w związku z realizacją projektu budowy nowej sieci tramwajowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, osiągnięte zostaną efekty w postaci wzrostu liczby pasażerów
w transporcie zbiorowym o 3 324 900 osób i uzyskania oszczędności czasu pasażerów na poziomie 1,549 mln pasażerogodzin. Jako horyzont czasowy osiągnięcia efektów przyjęto 2015 r.
Obecny stan zaawansowania realizacji inwestycji wskazuje na jej zakończenie w IV kwartale 2015 r., przez co osiągnięcie takich efektów już w 2015 r. nie będzie możliwe. Wpływ
uruchomienia nowej sieci tramwajowej na liczbę przewiezionych pasażerów będzie widoczny
dopiero począwszy od 2016 r.
Przywołany projekt zakłada, że w 2036 r. osiągnięty zostanie, wskutek realizacji inwestycji, wzrost liczby pasażerów w transporcie zbiorowym o 4 095 900 i uzyskane oszczędności
czasu pasażerów na poziomie 881 tys. pasażerogodzin. Wielkości te należy uznać za nadal
prawdopodobne.
Planowaną sieć tramwajową w ramach olsztyńskiej komunikacji miejskiej przedstawiono
w planie transportowym dla miasta Olsztyna na podstawie studium wykonalności do projektu
„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” – zgodnie
z założeniami wariantu wybranego do realizacji. Rzeczywiście wykonywany zakres inwestycji
może być w szczegółach różny od przyjętego wariantu ze studium wykonalności projektu.
Zmiany takie nie stanowią jednak zmiany postanowień planu transportowego, ani odstępstwa
od niego, jeśli zakres zrealizowanego przedsięwzięcia będzie generalnie zbieżny z przyjętymi
założeniami.
Plan transportowy dla miasta Olsztyna przyjmuje, że w okresie planowania do 2027 r. –
w miarę dostępności środków z budżetu miasta Olsztyna i możliwości aplikowania o kolejne
środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej – zasadne byłoby zrealizowanie (lub przynajmniej rozpoczęcie realizacji) kolejnych inwestycji usprawniających funkcjonowanie transportu
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miejskiego w Olsztynie. Obecne zamiary planistyczne miasta Olsztyna zostały uszczegółowione, nieznacznie odbiegając od przyjętych w planie założeń. Poniżej przedstawiono przewidywane w planie transportowym po 2027 r. inwestycje i porównano je do obecnych założeń
planistycznych odnośnie zakresu przyszłych inwestycji.
1. Rozbudowa sieci tramwajowej o odcinek od ul. Obiegowej (od budowanego odcinka), poprzez al. Piłsudskiego do ul. Dworcowej (do budowanego odcinka) – zrezygnowano z budowy łącznika w ul. Obiegowej do al. Piłsudskiego – łącznikiem do al. Piłsudskiego pozostanie fragment ul. Kościuszki, planuje się natomiast połączenie torowe al. Piłsudskiego
z ul. Dworcową.
2. Rozbudowa sieci tramwajowej w ciągu ul. Tuwima (budowa drugiego toru) od ul. Tuwima
wzdłuż al. Warszawskiej i ul. Dybowskiego do Starego Dworu (dwutorowo). W ul. Tuwima
obecnie realizowane jest połączenie jednotorowe (z wyjątkiem mijanki na wysokości ul. Iwaszkiewicza). Powinno założyć się w przyszłości – w miarę możliwości – dobudowę drugiego
toru w miejscach gdzie będzie taka możliwość, natomiast w al. Warszawskiej zakłada się
budowę torowiska (dwutorowego) do okolic przystanku Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (zamiast Stary Dwór).
3. Rozbudowa sieci tramwajowej od ul. Witosa (od budowanego odcinka) poprzez ulice: Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego do al. Piłsudskiego (do budowanego odcinka) oraz
budowa torowiska w ul. Wilczyńskiego od pętli Pieczewo do skrzyżowania al. Sikorskiego
i ul. Wilczyńskiego.
4. Rozbudowa sieci tramwajowej w ciągu al. Piłsudskiego (budowa drugiego toru w al. Piłsudskiego – od skrzyżowania z ul. Kościuszki do Wysokiej Bramy). Obecnie to zamierzenie
jest realizowane od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. 1 Maja.
5. Budowa lub wydzielenie z istniejących pasów ruchu pasów wyłącznego ruchu dla autobusów w ciągach ulic:
−

Jagiellońska i Limanowskiego (tylko w kierunku południowym) – w latach 2020-2027
planowana jest realizacja w ul. Jagiellońskiej tramwaju, a w ul. Limanowskiego – pasów
autobusowo-tramwajowych;

−
−

Partyzantów (od Dworca Głównego), 1 Maja, Pieniężnego i Szrajbera;
Leonharda i Wyszyńskiego – zrezygnowano z budowy buspasów w ul. Leonharda,
a w ul. Wyszyńskiego planowany jest pas autobusowo-tramwajowy.
Plan transportowy dla miasta Olsztyna zakłada, że w celu poprawy warunków ruchu dla

komunikacji autobusowej, równolegle z uruchomieniem komunikacji tramwajowej nastąpi
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utworzenie korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu
zbiorowego w ciągach ulic:


al. Niepodległości – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka;



al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – Partyzantów.
Korytarze te stanowią element realizowanej inwestycji – z planowanym zakończeniem

w IV kwartale 2015 r. i IV kwartale 2018 r.
Obecnie realizowany projekt inwestycyjny budowy nowej sieci tramwajowej wraz z elementami towarzyszącymi jest zgodny z założeniami przyjętymi w planie transportowym dla
miasta Olsztyna.
Wśród założeń przyjętych do prognozy popytu posłużono się prognozami demograficznymi opracowanymi przez GUS przed 2012 r. Zwraca uwagę zmiana tych prognoz, dokonana
przez GUS już po zatwierdzeniu planu transportowego dla miasta Olsztyna. Aktualnie dostępna
jest nowa prognoza demograficzna, opracowana przez GUS na podstawie spisu powszechnego
z 2011 r. Prognoza ta prezentuje odmienne tendencje zmian demograficznych – dla miasta
Olsztyna oznacza to spadek liczby ludności do 2030 r. do poziomu 166,9 tys. osób, zamiast
przyjętego w planie wzrostu do poziomu 181,4 tys. osób, a więc różni się o 14,5 tys. mieszkańców, co jest zmianą istotną.
Plan transportowy dla miasta Olsztyna został opracowany i uchwalony przed uchwaleniem przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Postanowienia planu dla województwa nie pozostają jednak w sprzeczności z zapisami planu transportowego dla miasta Olsztyna, a więc uchwalenie planu transportowego dla województwa nie wymaga dokonania istotnych zmian w zapisach planu transportowego dla miasta Olsztyna.
6.2. Prognoza popytu i podaży
Prognoza popytu sporządzona dla potrzeb planu transportowego dla miasta Olsztyna
wykonana została w oparciu o prognozy demograficzne GUS, które – w świetle autokorekt
prognoz przeprowadzonych przez GUS – aktualnie należy uznać za zbyt optymistyczne. Prognozę liczby pasażerów w segmencie przewozów użyteczności publicznej w olsztyńskiej komunikacji miejskiej, przyjętą w planie transportowym dla miasta Olsztyna, przedstawiono w tabeli
50.
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Tab. 50. Liczba pasażerów prognozowana w planie transportowym
dla miasta Olsztyna
Rok

Liczba pasażerów w danym roku
Autobusy

Tramwaje

Razem

2015

26 320 166

5 762 100

32 082 266

2020

27 302 607

5 774 050

33 076 656

2027

27 474 382

5 625 074

33 126 456

Źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata
2012-2027”.

Prognozę pracy eksploatacyjnej w podziale na podsystem tramwajowy i podsystem autobusowy przyjęto w planie transportowym dla miasta Olsztyna w wysokościach przedstawionych w tabeli 51. Z uwagi na prowadzone jeszcze prace inwestycyjne i planowane zakończenie
budowy nowej sieci tramwajowej w IV kwartale 2015 r., wielkości założone dla 2015 r. mogą
się odnosić co najwyżej do pierwszego roku uruchomienia komunikacji tramwajowej, którym
– jak się obecnie planuje – będzie 2016 r.
Tab. 51. Praca eksploatacyjna komunikacji miejskiej w 2015 r. i w 2035 r.
prognozowana w planie transportowym dla miasta Olsztyna
Praca eksploatacyjna
w komunikacji miejskiej

Lata
2010

2015

2035

autobusowej

7 813 500

6 762 708

9 213 488

tramwajowej

-

1 080 000

990 000

7 813 500

7 842 708

10 203 488

Razem

Źródło: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna
na lata 2012-2027”.

W planie transportowym dla miasta Olsztyna założono, że uruchomienie komunikacji
tramwajowej skutkować będzie w stosunku do 2012 r.:


wzrostem w 2015 r. łącznej liczby wozokilometrów o 4%, przy spadku o 10,4% wozokilometrów realizowanych w komunikacji autobusowej;



wzrostem w 2035 r. łącznej liczby wozokilometrów o 35%, w tym w komunikacji autobusowej o 22%.
W planie założono zatem, że podaż powinna wykazywać się zdecydowanie wyższą dyna-

miką wzrostu niż przewidywane do 2027 r. zwiększanie się popytu.
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Obecnie planowane wielkości pracy eksploatacyjnej dla nowo uruchomionego podsystemu komunikacji tramwajowej przedstawiono w tabeli 26. Wielkości te wynikają z przyjętych
założeń częstotliwości kursowania tramwajów na budowanych trasach i pomimo, że obecnie
planowana wielkość pracy eksploatacyjnej jest niższa o 13,2% od założonej w planie transportowym dla miasta Olsztyna, to z uwagi na stan przygotowania organizatora olsztyńskiej komunikacji miejskiej do uruchomienia podsystemu tramwajowego, należy je uznać jedynie za doprecyzowanie – uszczegółowienie, a nie zmianę wielkości planowanej.
6.3. Pozostałe postanowienia planu transportowego dla miasta Olsztyna
W planie przyjęto, że operator autobusowy – MPK w Olsztynie Sp. z o.o zakupi do 2022 r.
125 szt. autobusów niskopodłogowych. Według dzisiejszej oceny, tak wysoki poziom inwestycji
w tabor autobusowy, po zrealizowaniu inwestycji budowy nowych odcinków trakcji tramwajowej, nie będzie wymagany. Aktualnie planowany jest zakup 90 nowych autobusów w horyzoncie 7-letnim.
Plan transportowy dla miasta Olsztyna przyjmuje za właściwsze rozwiązanie powołanie
nowego operatora przewozów tramwajowych, niezależnego od MPK. Realizacja inwestycji budowy nowej sieci tramwajowej z lokalizacją zajezdni na terenach obecnej zajezdni autobusowej
MPK, wskazuje jednak na przyjęcie rozwiązania obsługi komunikacji tramwajowej i autobusowej przez jeden podmiot wewnętrzny.
Jako uzupełnienie projektu budowy nowej sieci tramwajowej, plan transportowy dla miasta Olsztyna przewiduje wybudowanie niezbędnych elementów infrastruktury kolejowej (drugi
tor umożliwiający wymijanie się pociągów, dodatkowe przystanki, ewentualne tory odstawcze),
umożliwiających efektywne funkcjonowanie projektowanej linii kolei miejskiej pomiędzy stacjami Olsztyn Główny i Gutkowo. W obecnym stanie, takie inwestycje zarządzającego infrastrukturą kolejową nie są planowane.
Pozostałe elementy planu powtórzone zostały w niniejszej strategii – jako aktualne cele
do osiągnięcia oraz zadania do wykonania.
Obecny plan transportowy dla miasta Olsztyna, zakładający reorganizację publicznego
transportu zbiorowego w mieście poprzez uruchomienie nowej sieci tramwajowej, która przejmie istotną część obsługi komunikacją miejską mieszkańców, jest sukcesywnie wdrażany w życie. Przedstawione powyżej uaktualnienia założeń, w szczególności zmiana prognoz demograficznych, wskazują na potrzebę aktualizacji planu transportowego w najbliższym okresie. Aktualizacja ta powinna się odbyć po podjęciu decyzji o zakresie inwestycji w rozbudowę podsystemu tramwajowego z dofinansowaniem ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W aktualizacji planu należy uwzględnić zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz
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przyjętą strategię dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej o charakterze użyteczności publicznej.
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7. Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego
7.1. Cel strategiczny, cele operacyjne i priorytety w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej
Celem strategicznym dla publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności
publicznej w Olsztynie jest: stworzenie systemu szybkiej, wygodnej i zawsze dostępnej komunikacji miejskiej, stanowiącej realną alternatywę dla realizacji podróży
samochodem osobowym.
Ustala się, że dla osiągnięcia celu strategicznego niezbędne jest zrealizowanie poniższych
celów operacyjnych:
1. Uruchomienie sprawnego i efektywnego systemu ekologicznej komunikacji miejskiej.
2. Integracja podsystemów komunikacji miejskiej we wzajemnie współdziałające elementy,
tworzące jedną funkcjonalną całość.
3. Integracja różnych rodzajów transportu publicznego w Olsztynie.
4. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i natężenia hałasu w mieście.
5. Zmniejszenie liczby poruszających się w mieście pojazdów, w szczególności samochodów
osobowych.
Cele operacyjne służą osiągnięciu celu strategicznego i są do tego wyznaczonym narzędziem. Powyższe cele operacyjne są współzależne, wdrażanie poszczególnych celów operacyjnych musi odbywać się z uwzględnieniem celów pozostałych, a realizacja każdego z nich przyczynia się do osiągnięcia celów pozostałych.
Realizacja celów operacyjnych odbywać się będzie poprzez podejmowanie działań operacyjnych, które przedstawiono w następnym podrozdziale.
Jednocześnie z określeniem celów operacyjnych wyznacza się poniższe priorytety:
1. Zwiększenie prędkości podróżowania komunikacją miejską.
2. Wymiana taboru na bez- lub niskoemisyjny w miejscu jego użytkowania.
3. Zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się i niepełnosprawnych.
4. Niepogarszanie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta.
5. Pełna i powszechna dostępność informacji o komunikacji miejskiej.
Priorytety te obowiązują przy realizacji każdego z określonych celów i powinny być zawsze uwzględniane podczas wdrażania każdego z działań operacyjnych. Zdefiniowanie priorytetów, które muszą być podstawą dla tworzenia określonych rozwiązań w ramach działań operacyjnych, tworzy system zazębiających się warunków, pozwalający na osiągnięcie celu strategicznego i wszystkich celów operacyjnych w ramach kompleksowych działań. Wyznaczenie
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priorytetów ogranicza tendencje do szybkiego osiągania celów cząstkowych bez zapewnienia
kompleksowych rozwiązań w komunikacji miejskiej.
7.2. Niezbędne działania operacyjne
Dla osiągnięcia celów operacyjnych niezbędne jest podjęcie szeregu działań operacyjnych przedstawionych w tabeli 52.
Tab. 52. Działania operacyjne planowane do przeprowadzenia do 2027 r.
Lp.

Działanie operacyjne

Okres
realizacji

Dokończenie realizacji projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, w tym:
- budowa podsystemu tramwajowego
- budowa zajezdni tramwajowej
1

- zakup taboru tramwajowego

2015

- uruchomienie systemu ITS i Centrali zarządzania Transportem Publicznym
- wdrożenie buspasów i priorytetów dla komunikacji miejskiej
- uruchomienie systemu biletu elektronicznego
- przebudowa i budowa ulic
2

Wprowadzenie zmodyfikowanego układu linii autobusowych zintegrowanego
z podsystemem tramwajowym

2015-2016

3

Kompleksowe badania marketingowe po wdrożeniu nowego systemu linii komunikacyjnych

2016/2022
/2027

Realizacja projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”, w tym:
- budowa linii tramwajowych
- budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu Olsztyn Główny
4

- zakup taboru tramwajowego

2016-2020

- przebudowa układu ulicznego w centrum – ul. Pieniężnego i ul. Partyzantów
- rozbudowa systemu ITS
- rozbudowa systemu komunikacyjnych dróg rowerowych
Realizacja projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – etap II rezerwowy”, w tym:
5

- budowa linii tramwajowych
- zakup taboru tramwajowego

2016-2020

- przebudowa ulic i wiaduktu
- rozbudowa systemu ITS
6

Zakup 90 szt. niskoemisyjnego, niskopodłogowego taboru autobusowego

2016-2023
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Lp.

Działanie operacyjne

Okres
realizacji

7

Zakup 40 szt. taboru tramwajowego

2016-2027

8

Budowa węzłów przesiadkowych integrujących komunikację regionalną
i miejską – I etap

2016-2020

9

Budowa parkingów Park&Ride – I etap

2016-2020

10

Budowa węzłów integrujących komunikację regionalną z miejską – II etap

2021-2027

11

Budowa nowych odcinków komunikacji tramwajowej w zachodnich i północnych rejonach miasta

2021-2027

Źródło: opracowanie własne.
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8. Proponowane długoterminowe zmiany w funkcjonowaniu
sieci publicznego transportu zbiorowego
8.1. Priorytety dla publicznego transportu zbiorowego i harmonogram
ich wprowadzenia
Planowanie priorytetów dla publicznego transportu zbiorowego należy rozważać
na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to wydzielone pasy dla autobusów, a druga to rozwój inteligentnego systemu sterowania ruchem nadający priorytet dla komunikacji miejskiej.
Rozwój sieci tramwajowej w rejonie osiedli południowych, Pojezierza i Śródmieścia determinuje konieczność usprawnienia komunikacji autobusowej. Do 2020 r. zakłada się wprowadzenie priorytetów dla komunikacji autobusowej w ulicach doprowadzających ją do Śródmieścia, na których tworzą się kongestie drogowe, z osiedli nieobjętych komunikacją tramwajową.
W pierwszej kolejności wskazuje się na konieczność objęcia priorytetem dla komunikacji
autobusowej przedłużenia obecnego ciągu wydzielonych pasów dla autobusów (tzw. buspasów) od al. Warszawskiej do pl. Roosevelta dalej w ciąg ulic: Pieniężnego – 1 Maja – Partyzantów – Limanowskiego – al. Sybiraków aż do skrzyżowania al. Sybiraków z al. Wojska Polskiego.
Ulica Pieniężnego doprowadza do ścisłego Śródmieścia pojazdy komunikacji miejskiej
z kierunków południowych i zachodnich (osiedla: Generałów, Brzeziny, Mleczne, Stary Dwór,
Kortowo, Słoneczny Stok, Dajtki, Łupstych, Gutkowo, Likusy, Redykajny, Nad Jeziorem Długim). Według stanu na dzień 31 marca 2015 r. w każdym dniu powszednim po ul. Pieniężnego
wykonywanych jest 940 kursów olsztyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanych przez pojazdy obsługujące 13 linii autobusowych. Tak duży ruch pojazdów komunikacji miejskiej potwierdza potrzebę budowy wydzielonych pasów dla autobusów.
Skręcając w prawo z ul. Pieniężnego część autobusów będzie mogła wykorzystać tworzony na al. Piłsudskiego wydzielony pas dopuszczający do ruchu wyłącznie tramwaje i autobusy (tzw. trambuspas – wspólny pas autobusowo-tramwajowy) realizowany obecnie w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.
Przedłużenie ul. Pieniężnego w kierunku północnym stanowi ul. 1 Maja, w której priorytet
dla pojazdów komunikacji miejskiej będzie obejmował funkcjonującą obecnie śluzę, pozwalającą na swobodne włączanie się autobusów do ruchu z przystanku „Teatr im. S. Jaracza”.
Kontynuacją priorytetu dla komunikacji autobusowej będą wydzielone pasy autobusowe
w ul. Partyzantów. Wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. w skali dnia powszedniego z tej ulicy
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korzysta obecnie 830 kursów autobusów obsługujących 10 linii olsztyńskiej komunikacji miejskiej.
Ulica Partyzantów doprowadza do ścisłego Śródmieścia pojazdy komunikacji miejskiej
z kierunków północnych (osiedla Zatorze i Podleśna), Dworca Głównego, osiedli przemysłowych oraz z części gminy Dywity (gmina ta na mocy porozumienia obsługiwana jest olsztyńską
komunikacją miejską, a jej mieszkańcy przesiadają się w podróżach do południowej części
centrum Olsztyna głównie na linię 9, korzystającą z ul. Partyzantów).
Zakłada się budowę wydzielonych pasów dla autobusów w ciągu ul. Partyzantów –
od ul. 1 Maja do zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w obu kierunkach. Należy podkreślić, że ul. Partyzantów jest jedną z ulic generujących największe opóźnienia w kursowaniu autobusów olsztyńskiej komunikacji miejskiej w różnych porach dnia powszedniego i soboty. Opóźnienia te dotyczą zarówno relacji zachód – wschód, jak i wschód –
zachód i najsilniej wpływają na niepunktualność w godzinach szczytu popołudniowego dnia
powszedniego.
Znaczącym generatorem opóźnień autobusów komunikacji miejskiej jest również ul. Limanowskiego, łącząca północne osiedla Olsztyna ze Śródmieściem – poprzez wiadukt Powstańców Węgierskich i ul. Partyzantów.
Po ul. Limanowskiego każdego dnia powszedniego – wg stanu na dzień 31 marca 2015 r.
– wykonywanych jest 450 kursów olsztyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanych przez pojazdy obsługujące 7 linii autobusowych. Ulica Limanowskiego doprowadza do ścisłego Śródmieścia oraz w okolice Dworca Głównego i dzielnic wschodnich pojazdy komunikacji miejskiej
z kierunków północnych (osiedla: Podleśna, Zatorze, Wojska Polskiego, Zielona Górka i Track).
W celu maksymalnej redukcji opóźnień kursowania autobusów, powstałych w wyniku kongestii
drogowej w osiedlach północnych, logicznym i koniecznym uzupełnieniem wydzielonych pasów
dla autobusów w ul. Limanowskiego, wydaje się być nadanie podobnych priorytetów autobusom w ciągu al. Sybiraków (co najmniej od ul. Rataja do ul. Jagiellońskiej) oraz na odcinku
ul. Jagiellońskiej (od ul. Bydgoskiej do ul. Limanowskiego).
Proponowane wydzielone pasy ruchu dla autobusów miejskich wzdłuż al. Sybiraków oraz
ulic Jagiellońskiej i Limanowskiego, które dalej miałyby swoją kontynuację wzdłuż ulic Partyzantów i Pieniężnego – do zrealizowanych w 2014 r. w ramach projektu „Modernizacja i rozwój
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” wydzielonych pasów ruchu/śluz
zlokalizowanych wzdłuż ul. Śliwy i al. Warszawskiej – stanowiłyby logiczny ciąg ulic w relacji
osiedla północne – Śródmieście – osiedla zachodnie, objętych priorytetem w ruchu dla komunikacji autobusowej. Ciąg ulic z nadaniem priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego osiągnąłby łącznie długość 5,4 km.
177

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

Ponadto, do końca 2020 r. – wraz z rozbudową sieci trakcyjnej – zakłada się także budowę wydzielonych wspólnych pasów dla tramwajów i autobusów (tzw. trambuspasów)
w ciągu ulicy ul. Krasickiego: co najmniej od przystanku „Wańkowicza” w kierunku północnym
– do ul. Synów Pułku oraz co najmniej od przystanku „Boenigka” w kierunku południowym –
do ul. Wilczyńskiego. Rozwiązanie to pozwoli zredukować powstające obecnie opóźnienia autobusów kursujących w relacjach z osiedli południowych do zespołu szpitali przy ul. Żołnierskiej
lub osiedli Kormoran i Pojezierze.
Logicznym uzupełnieniem tego ciągu – dla pojazdów linii korzystających z przejazdu pomiędzy skrzyżowaniami ulic Wyszyńskiego i Żołnierskiej oraz Krasickiego i Synów Pułku, jest
utworzenie wspólnych pasów autobusowo-tramwajowych (trambuspasów) w ul. Synów Pułku
– od ul. Krasickiego do ul. Pstrowskiego oraz w ul. Wyszyńskiego – od ul. Pstrowskiego
do al. Piłsudskiego (w obydwu kierunkach).
Obecnie do skrzyżowania ulic Pstrowskiego i Synów Pułku od strony południowej dojeżdżają autobusy 9 linii, na których z tylko tego kierunku realizowanych jest 700 kursów w skali
dnia powszedniego. Punktualna komunikacja autobusowa wraz z szybką obsługą tramwajową,
mogą zwiększyć konkurencyjność komunikacji zbiorowej względem komunikacji indywidualnej
dla mieszkańców „sypialni” Olsztyna, tj. Nagórek, Jarot, Pieczewa i os. Generałów.
Kolejne ciągi ulic objętych priorytetem dla komunikacji autobusowej po 2020 r. powinny
zostać wytypowane przez organizatora transportu po przeprowadzeniu szczegółowych analiz
natężenia ruchu oraz punktualności kursowania tramwajów i autobusów po zakończeniu realizacji inwestycji tramwajowych przewidzianych na lata 2016-2020.
Drugą płaszczyznę priorytetu dla publicznego transportu zbiorowego stanowi rozwój inteligentnego systemu sterowania ruchem. Celem realizacji tego systemu jest poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta – dla zagwarantowania prawidłowych warunków eksploatacji planowanego układu linii tramwajowych oraz linii autobusowych. Równocześnie, system służyć ma usprawnieniu ruchu indywidualnego – w zakresie,
na który pozwoli realizacja priorytetu dla transportu publicznego.
Sfinalizowanie w 2015 r. działań systemowych ITS powinno zapewniać optymalny sposób
sterowania, uwzględniając jako cechę priorytetową15:


minimalizację liczby zatrzymań pojazdów komunikacji miejskiej poza przystankami;



skrócenie czasów podróży i zwiększenie prędkości handlowej dla komunikacji tramwajowej

Opis Przedmiotu Zamówienia „Dostawa i montaż systemu ITS, Wydział Zamówień Publicznych UM
Olsztyn, str. 13.
15
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oraz jako cechę towarzyszącą:
−

minimalizację liczby zatrzymań (zwiększenie płynności ruchu);

−

minimalizację czasów przejazdu;

−

ograniczenie długości kolejek na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną dla ruchu
kołowego.
Celami wdrażanego systemu ITS są także:



poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej – za pomocą systemu raportowania
oraz analiz;



poprawa komfortu korzystania z pojazdów operatorów – poprzez zastosowanie systemu
informowania pasażerów wewnątrz i na zewnątrz pojazdów;



wprowadzenie nowoczesnego i elastycznego systemu biletu elektronicznego (karty
miejskiej) oraz zapewnienie narzędzi informatycznych pomocnych w

sprawnym

przygotowaniu danych wejściowych;


obróbki danych dotyczących wykorzystania i obciążenia taboru, obsługi pasażerów,
przychodów ze sprzedaży i wszelkich innych niezbędnych informacji.
Wprowadzany obecnie priorytet dla komunikacji miejskiej w ramach systemu ITS, ma

docelowo – jeszcze w 2015 r. – objąć 85 skrzyżowań.
W przypadku sprawdzenia się systemu ITS i zaobserwowania wymiernych korzyści dla
transportu publicznego, proponuje się w latach 2016-2020 dalszy jego rozwój, polegający
na włączeniu w system kolejnych skrzyżowań oraz wnioskuje się o uzupełnienie systemu o kolejne funkcje, które miałyby służyć następującym celom:


poprawa punktualności i regularności kursowania autobusów;



usprawnienie pracy służb technicznych oraz nadzorujących jakość usług transportu
publicznego;



zapewnienie dynamicznej informacji dla pasażerów na kolejnych przystankach;



rozwój sieci biletomatów mobilnych i stacjonarnych;



priorytet dla transportu publicznego na kolejnych skrzyżowaniach;



podniesienie atrakcyjności transportu publicznego w mieście.
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8.3. Integracja różnych systemów publicznego transportu zbiorowego
Integrację transportu publicznego w Olsztynie i gminach przyległych, które objęte są
wspólną organizacją komunikacji miejskiej przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,
można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Wszystkie działania jednak powinny koncentrować
się wokół budowy trakcji elektrycznej – uruchomienia komunikacji tramwajowej w Olsztynie.
Integracja miejskiego transportu publicznego powinna przede wszystkim obejmować wyszczególnione poniżej zagadnienia.
Integracja taryfowo-biletowa komunikacji autobusowej i tramwajowej
Lokalny transport zbiorowy, którego organizatorem jest Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
w Olsztynie, objęty jest taryfą opłat określoną w Uchwale nr LVIII/912/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane
lokalnym transportem zbiorowym oraz w Uchwale Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia
26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy
wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, z późniejszymi zmianami.
W perspektywie uruchomienia komunikacji tramwajowej najważniejsze jest stworzenie
taryfy opłat integrującej komunikację tramwajową i autobusową. Wszystkie rodzaje biletów
dystrybuowanych przez ZDZiT w Olsztynie powinny uprawniać do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi, a w przyszłości ewentualnie także liniami kolejowymi.
Z uwagi na odmienne traktowanie kwestii dopłat z budżetu państwa z tytułu strat przewoźników i operatorów spowodowanych stosowaniem ulg ustawowych, dla komunikacji miejskiej i pozostałego publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
systemy biletowe w komunikacji miejskiej oraz w komunikacji regionalnej kolejowej i autobusowej funkcjonują rozdzielnie. Wymóg stosowania kasy fiskalnej dla otrzymania refundacji oraz
szeroki katalog zróżnicowanych ulg, ustanowionych wieloma ustawami, utrudnia konstruowanie nowoczesnej taryfy w przewozach regionalnych. Jednocześnie, wielkość dopłat z budżetu
państwa ma bardzo istotne znaczenie w finansowaniu tej komunikacji, szczególnie przy przewadze przewozów szkolnych, osiągając nawet do 50% przychodów. Rozwiązania ustawowe
wykluczają komunikację miejską przy otrzymywaniu dopłat, a więc całość zmniejszenia przychodów operatorów z tytułu stosowania ulg ustawowych finansowana jest przez miasta – organizatorów (i gminy, które z tymi miastami podpisały odnośne porozumienia).
Rozbieżne rozwiązania finansowania komunikacji utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają konstruowanie wspólnej taryfy. Z tych względów nie przewiduje się w najbliższym okresie
integracji taryfowo-biletowej transportu miejskiego i regionalnego.
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Pełna koordynacja rozkładów jazdy tramwajów i autobusów
Integracja systemu transportowego będzie polegać także na stosowaniu koordynacji
rozkładów jazdy pomiędzy liniami tramwajowymi i autobusowymi. Szczególnie dotyczy to węzłów przesiadkowych, w których spotykać się będą składy tramwajowe i autobusy. Naturalnym
rozwiązaniem wydaje się być koordynacja autobusowych linii dowozowych z liniami tramwajowymi. Wymagana jest także koordynacja pozostałych linii autobusowych obsługujących przystanki tramwajowe. Priorytetem jest wyznaczenie częstotliwości modułowej wspólnej dla linii
tramwajowych i autobusowych.
W olsztyńskiej komunikacji zbiorowej za częstotliwość modułową po uruchomieniu linii
tramwajowych przyjmuje się 15 minut. Jest to częstotliwość wyższa niż obecnie stosowana –
20 minut. Dzięki temu zwiększana będzie dostępność systemów o największej przepustowości,
przy jednoczesnym skróceniu czasu podróży wykonywanej z przesiadką pomiędzy różnymi
środkami transportu.
Optymalne wykorzystanie potencjału przewozowego będzie osiągane także poprzez koordynację rozkładów jazdy w ramach tych samych środków transportu publicznego, w formie
odcinkowej lub punktowej. W przypadku koordynacji odcinkowej, celem będzie uzyskanie równomiernego odstępu czasowego odjazdów pojazdów na pokrywających się fragmentach tras.
Będzie to korzystne z punktu widzenia pasażerów, oznaczając dla nich skrócenie średniego
czasu oczekiwania na przystanku.
Pomimo braku założeń integracji transportu miejskiego i regionalnego, powinny jednak
zostać zapoczątkowane działania zapewniające koordynację rozkładów jazdy obu tych rodzajów transportu, przynajmniej na przystankach przesiadkowych – w szczególności w porach
o mniejszym natężeniu funkcjonowania transportu miejskiego.
Integracja informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej
Wprowadzane rozwiązanie jednego z elementów systemu ITS w Olsztynie tj. dynamicznej informacji o odjazdach pojazdów w przystankach węzłowych komunikacji tramwajowej
i autobusowej, początkuje integrację informacji o rzeczywistych odjazdach autobusów i tramwajów. Rozwinięcie tego rozwiązania może dotyczyć także informacji o odjazdach autobusów
i pociągów regionalnych na przystankach przesiadkowych (zlokalizowanych np. przy dworcach
kolejowym i autobusowym) oraz internetowej wyszukiwarki połączeń, obejmującej usługi
transportu miejskiego i regionalnego.
Integracja w postaci przystanków i węzłów przesiadkowych
Podstawowymi elementami infrastruktury transportowej miasta, które tworzą układ
punktowy, są przystanki i węzły przesiadkowe. Są one istotne z punktu widzenia pasażerów,
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ponieważ zapewniają im dostęp do sieci transportowej. Dostępność przystanków jest jednym
z podstawowych imperatywów kształtowania układu transportowego, zarówno w aspekcie infrastrukturalnym, jak i organizacyjnym. Do pierwszego aspektu zalicza się konstrukcję przystanków i konfigurację węzłów oraz ich rozmieszczenie na trasie, do drugiego – budowę na tak
powstałym szkielecie sieci linii komunikacyjnych.
W Olsztynie, niestety, nie można wskazać miejsc, w których zastosowanie miałyby
w pełni zorganizowane węzły przesiadkowe. Dotychczasowe działania inwestycyjne w infrastrukturę układu transportowego nie koncentrowały się na tworzeniu tego typu rozwiązań.
W przyszłości należy zatem podjąć działania służące poprawie tego elementu, co zwiększy
konkurencyjność i jakość miejsc przesiadkowych, które w maksymalnym możliwym stopniu
powinny ułatwiać dokonywanie przesiadek.
Węzły powinny być tworzone przy wydzielonych pasach autobusowo-tramwajowych, zapewniając jak najkrótsze drogi dojścia pomiędzy przystankami, bez barier i przeszkód terenowych. Ponadto, korzystne rozwiązania sygnalizacji świetlnej dla pasażerów, unikanie przejść
podziemnych, schodów i kładek, sprzyjają zwiększaniu funkcjonalności węzłów.
W obrębie węzłów powinien być rozwijany system informowania pasażerów, obejmujący
informacje tradycyjne i elektroniczne oraz drogowskazy. Przedstawione rozwiązania wpływają
korzystnie na poprawę bezpieczeństwa i estetyki węzła. Węzły przesiadkowe mogą być wzbogacone o systemy Park&Ride, Bike&Ride i Kiss&Ride oraz o dodatkowe funkcje usługowohandlowe.
Zapoczątkowane przez miasto Olsztyn działania dotyczące inwestycji modernizacji
dworca – zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stacji kolejowej Olsztyn Główny –
mogą stać się dobrym przykładem do podjęcia kolejnych kroków służących rozwojowi węzłów
przesiadkowych w Olsztynie. Wprowadzenie elementów systemu ITS, w tym inteligentnego
sterowania ruchem drogowym i komunikacją miejską, ułatwi przesiadanie się na przystankach
węzłowych (przyjazne przesiadkom cykle sygnalizacji świetlnej). W szerszej perspektywie powinna jednocześnie nastąpić poprawa funkcjonowania regionalnego kolejowego i autobusowego, a także miejskiego pasażerskiego transportu zbiorowego.
Niedogodność przesiadki z pociągu do autobusu lub tramwaju (i odwrotnie), brak dogodnych połączeń publicznego transportu zbiorowego w sąsiedztwie przystanków lub stacji
kolejowych oraz brak koordynacji rozkładów jazdy różnych środków transportu, wpływa negatywnie na rozwój różnych rodzajów transportu publicznego, które powinny być w stosunku
do siebie komplementarne. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym Olsztyn Główny zgłoszona została jako zadanie podstawowe w ramach projektu komplementarnego do ZIT pod nazwą: „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”. W ramach
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tego zadania przewidziana jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu
kolejowym, a w tym: budowa peronów postojowych i przystankowych dla pojazdów komunikacji miejskiej dla ok. 15 linii, przebudowa układu drogowego, budowa ciągów pieszych, parkingu wraz z zapleczem dla busów i autobusów obsługujących MOF Olsztyna oraz zainstalowanie dynamicznej informacji pasażerskiej. Działania inwestycyjne powinny być nakierowane
na integrację podsystemów transportowych – poprzez budowę parkingów w systemie
Park&Ride, Bike&Ride oraz Kiss&Ride, przyległych do przystanków przesiadkowych oraz do wybranych przystanków tramwajowych. Zasadne jest lokalizowanie takich parkingów poza obszarem śródmieścia.
Zestawienie działań mających na celu integrację transportu zbiorowego przedstawiono
w tabeli 53.
Tab. 53. Działania mające na celu integrację transportu zbiorowego
Zakres integracji
Integracja informacji
o usługach

Sposób realizacji
 uruchomienie informacji internetowej o usługach transportu miejskiego i regionalnego wraz z profesjonalną wyszukiwarką połączeń
obejmującą obydwa rodzaje transportu, po doprowadzeniu do skoordynowania rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych
 wprowadzenie dynamicznej informacji na przystankach węzłowych
o rzeczywistych odjazdach pojazdów

Węzły i przystanki przesiadkowe

 doprowadzenie do integracji rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych w ramach komunikacji miejskiej oraz komunikacji miejskiej
i regionalnej
 uruchomienie systemów inteligentnego sterowania ruchem drogowym, ułatwiających przesiadanie się na przystankach węzłowych
 budowa parkingów integrujących transport zbiorowy i indywidualny
w rejonie przystanków węzłowych oraz przy wybranych przystankach tramwajowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027” .

Wobec braku pozytywnych doświadczeń krajowych integracji taryfowej, a także z powodu wymogów wobec taryfy regionalnej, wynikających z warunków niezbędnych do spełnienia dla otrzymania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych, poza dużymi aglomeracjami,
w okresie planowania, tj. do 2027 r., nie przewiduje się zaawansowanej integracji taryfowobiletowej transportu miejskiego i regionalnego. Nie oznacza to jednak, że nie należy rozpocząć
prac zmierzających do wprowadzenia w życie rozwiązań integracyjnych, w szczególności wykorzystujących funkcjonalności, które zapewni nowa karta biletu elektronicznego. Prace takie
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należy podjąć w zakresie integracji rozkładów jazdy i integracji taryfowej z lokalną oraz regionalną komunikacją autobusową, a także z organizatorami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego.
Dla uzyskania pozytywnego efektu integracji różnych rodzajów transportu: kolejowego,
miejskiego i autobusowego komercyjnego lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego, niezbędne jest wspólne dążenie do osiągnięcia przez wszystkich uczestników procesu integracji
efektu synergii – z korzyścią dla pasażerów.
Integracja transportu miejskiego i regionalnego wymaga podjęcia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, tworzących warunki dla dogodnego przesiadania się pomiędzy transportem indywidualnym i zbiorowym. Podstawowymi zadaniami inwestycyjnymi w obszarze integracji różnych środków transportu pasażerskiego będą:


urządzenie intermodalnego zintegrowanego zespołu dworców – jako centrum przesiadkowego, w rejonie stacji Olsztyn Główny;



wykonanie intermodalnych przystanków komunikacji miejskiej.
Intermodalny, zintegrowany zespół dworców, będzie skupiał wszystkich przewoźników

regionalnych i międzyregionalnych, stanowić też będzie istotny punkt startowy dla komunikacji
lokalnej oraz miejsce dogodnych przesiadek dla pasażerów do i z pojazdów komunikacji miejskiej, w tym także jej podsystemu tramwajowego.
W Olsztynie wraz z rozbudową sieci tramwajowej powinny powstać także w wybranych
rejonach miasta węzły integrujące komunikację regionalną i międzymiastową z komunikacją
miejską.
Do 2020 r., w pierwszej kolejności, powinno się uruchomić węzły w okolicach krańcówek
tramwajowych:


Tęczowy Las – integracja komunikacji regionalnej od strony Nidzicy, Zgniłochy i Butryn
z komunikacją miejską;



Uniwersytet-Prawocheńskiego – integracja komunikacji regionalnej od strony Olsztynka
i Ostródy oraz komunikacji międzymiastowej ze strony Warszawy, Torunia i Grudziądza
z komunikacją miejską.
Do 2027 r. powinno się uruchomić węzły w okolicach krańcówek tramwajowych:



Dajtki – integracja komunikacji regionalnej od strony Ostródy oraz komunikacji międzymiastowej ze strony Torunia i Grudziądza z komunikacją miejską;



Dworzec Zachodni – integracja komunikacji regionalnej od strony Morąga oraz kolejowej
komunikacji regionalnej i międzymiastowej z kierunków zachodnich i południowych z komunikacją miejską;
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Bydgoska – integracja komunikacji regionalnej od strony Tuławek i Jezioran z komunikacją
miejską.
ZDZiT w Olsztynie przewiduje, że wraz z ustawową zamianą zezwoleń na potwierdzenia

zgłoszenia przewozu, wprowadzony zostanie w Olsztynie (od 2017 r.) podział przystanków
na udostępniane dla operatorów i dla przewoźników. Przewiduje się, że od 1 stycznia 2017 r.
uzgadnianie zasad korzystania z przystanków dla przewoźników realizujących przewozy regionalne i międzymiastowe dotyczyć będzie wyłącznie określonej grupy przystanków. Do tej grupy
wybierane będą przystanki zlokalizowane przede wszystkim w okolicach budynków użyteczności publicznej tj. szkół, szpitali, itp. oraz przy ulicach wylotowych z miasta. Wykaz przystanków
udostępnionych dla przewoźników określi ostatecznie uchwała Rady Miasta Olsztyna.
Planuje się wstępnie, że taką rolę pełnić będą następujące przystanki:


Uniwerystet-Prawocheńskiego;



Chata Biesiadna (kierunek Olsztyn), Zatoka Miła (kierunek Ostróda);



Sokola, Zespół Szkół Ekonomicznych;



Straż Pożarna / pl. Roosevelta (kierunek Morąg/Olsztynek/Ostróda);



Szpital MSWiA, Limanowskiego;



Zakład Gazowniczy, Obi;



Gdyńska;



Sikorskiego/Wilczyńskiego (w kierunku Zgniłochy), Płoskiego (w kierunku Olsztyna);



Krasickiego-Wilczyńskiego;



Wańkowicza;



Szpital Dziecięcy;



Dworcowa-Przychodnia.
Pozostałe działania, dotyczące ewentualnej integracji taryfowej transportu miejskiego

i regionalnego, powinny być zrealizowane w latach 2020-27.
8.4. Propozycje lokalizacyjne węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R i B&R
W celu realizacji dogodnych przesiadek, najważniejsza i najbardziej oczekiwana w Olsztynie jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicach dworca kolejowego
Olsztyn Główny. Koncepcja węzła zakłada integrację różnych środków transportu realizujących
połączenia miejskie, lokalne i regionalne. Aktualnie prowadzone są negocjacje zainteresowanych stron, z udziałem miasta Olsztyna, odnośnie formy i zakresu inwestycji oraz sposobu jej
sfinansowania.
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Do 2020 r. konieczne jest również wybudowanie węzłów przesiadkowych integrujących
przesiadki w relacjach: tramwaj – autobus oraz autobus – autobus, w zakresie komunikacji
miejskiej i regionalnej.
Proponuje się utworzenie następujących węzłów przesiadkowych:


Krasickiego – Wilczyńskiego – integrujący przesiadki z linii tramwajowych na autobusowe,
kierujące się w okolice ulic Dworcowej i Żołnierskiej oraz w okolice osiedli: wschodnich,
północnych i przemysłowych Olsztyna, których nie obsłuży komunikacja tramwajowa;



Pstrowskiego – Wyszyńskiego – jeden z ważniejszych węzłów przesiadkowych, stwarzający
możliwość przesiadki z południowych osiedli Olsztyna i z os. Mazurskiego w wielu różnych
kierunkach;



Dworcowa – Piłsudskiego – integrujący w ważnym punkcie miasta połączenia autobusowe
i tramwajowe;



Plac Roosevelta – umożliwiający przesiadki pomiędzy autobusami realizującymi przewozy
do/z różnych osiedli Olsztyna;



Pieczewo – w lokalizacji obecnej pętli autobusowej, służący przesiadce z autobusowych linii
dowozowych na tramwaj lub inne linie autobusowe;



Uniwersytet – Centrum Konferencyjne – pełniący rolę węzła przesiadkowego dla połączeń
autobus – tramwaj;



Tęczowy Las – będący węzłem dla połączeń lokalnych i międzygminnych.
Do 2020 r. parkingi systemu P&R powinny zostać zrealizowane w następujących (przy-

bliżonych) lokalizacjach:


Warszawska/Tuwima;



Osiedle Mazurskie;



Jakubowo;



Cementowa;



Osiedle Podleśna;



Tęczowy Las.
W latach 2020-2027 r., przy założeniu rozbudowy sieci komunikacji tramwajowej

do ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie z ul. Rybaki lub okolice wiaduktu kolejowego) oraz do ul. Kłosowej, korzystnym rozwiązaniem wydaje się być budowa parkingów w systemie P&R przy krańcówkach tras tramwajowych w ww. miejscach. Budowa sieci trakcyjnej w ul. Jagiellońskiej
do ul. Wiosennej pozwoli w jeszcze większym stopniu wykorzystać przygotowany do końca
2020 r. parking Park&Ride przy pętli Osiedle Podleśna.
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Istotną rolę odgrywa także w mieście komunikacja rowerowa. Rower jest pojazdem predestynowanym do odbywania krótkich podróży, na dystansie 3-7 km. Dzięki skutecznemu powiązaniu z transportem zbiorowym atrakcyjność roweru może się znacznie zwiększyć, służąc
także dodatkowej promocji korzystania z komunikacji publicznej: autobusów, tramwaju czy
kolei.
Jedną z bardziej powszechnych form integracji transportu zbiorowego z rowerowym jest
system „Bike&Ride”, polegający na dojeździe rowerem do przystanku komunikacji zbiorowej,
pozostawieniu roweru na parkingu rowerowym w obrębie przystanku, najczęściej zadaszonym,
i kontynuacji podróży transportem zbiorowym. W przypadku Olsztyna system Bike&Ride może
stanowić sposób na poprawę efektywności transportu publicznego w terenach o zabudowie
rozproszonej. Jednocześnie, może być atrakcyjną propozycją dla mieszkańców okolicznych
miejscowości, a także sprzyjać realizacji zamierzeń zmniejszenia liczby samochodów na obszarze Śródmieścia.
W 2015 r. zalążek systemu Bike&Ride stanowić będzie zadaszony parking dla rowerów,
zlokalizowany przy krańcówce tramwajowej „Kanta” przy ul. Witosa.
W tabeli 54 przedstawione zostały potencjalne lokalizacje parkingów Bike&Ride, ze wskazaniem powiązanych środków komunikacji (A – autobus komunikacji miejskiej, K – kolej, T –
tramwaj) oraz obszar objęty takim rozwiązaniem.
Tab. 54. Lokalizacje parkingów B&R ze wskazaniem powiązanych środków
transportu publicznego
Lp.

1

Lokalizacja
Olsztyn Główny
– zintegrowany węzeł przesiadkowy

Powiązanie
z transportem
publicznym
A, K, T

Obszar objęty rozwiązaniem

całe miasto

2

Olsztyn Zachodni
– dworzec kolejowy

A, K

os.
os.
os.
os.

Likusy, os. Grunwaldzkie,
Nad Jeziorem Długim,
Dajtki, os. Kortowo,
Śródmieście

3

Gutkowo – dworzec kolejowy
/okolice pętli autobusowej

A, K

os. Gutkowo, os. Łupstych,
m. Mątki

4

Pętla Likusy

A

os. Likusy, os. Gutkowo,
os. Redykajny

5

Pętla Cmentarz Dywity-Wadąska

A

m. Dywity, m. Kieźliny
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Lp.

Lokalizacja

Powiązanie
z transportem
publicznym

Obszar objęty rozwiązaniem

6

Jagiellońska/rz. Wadąg
– przystanek Wadąg

A

m. Kieźliny, m. Wadąg, m. Myki,
m. Zalbki

7

Przystanek Zielona Górka

A

os. Zielona Górka, m. Nikielkowo,
m. Zalbki

8

Pętla Jakubowo

A

os. Jakubowo, ul. Oficerska,
ul. Rataja

9

Żołnierska/Obiegowa

10

Pętla Os. Mazurskie

A

m. Klewki, m. Szczęsne,
os. Mazurskie

11

Przystanek Pstrowskiego

A

os. Mazurskie

12

Przystanek Krasickiego – Wilczyńskiego

A

os. Pieczewo, os. Jaroty

13

Krańcówka tramwajowa Kanta

A, T

os. Jaroty, m. Stary Olsztyn

14

Przystanek Sikorskiego – Wilczyńskiego

A, T

os. Jaroty, os. Generałów,
m. Bartąg

15

Przystanek Galeria Warmińska

A, T

os. Nagórki

16

Sikorskiego/Tuwima

A, T

os. Nagórki, os. Brzeziny

17

Pętla Osiedle Generałów

A

os. Generałów, m. Bartąg

18

Pętla Tęczowy Las

A

os. Jaroty, m. Bartążek

19

Krańcówka tramwajowa
Uniwersytet-Prawocheńskiego

20

Pętla Brzeziny

A

os. Brzeziny

21

Pętla Dajtki

A

os. Dajtki, m. Łupstych, m. Gronity

22

Stara Sielska/Żytnia

A

os. Dajtki, m. Gronity

23

Pętla Cementowa

A

m. Wójtowo

A, T

A, T

os. Kormoran

os. Kortowo, os. Słoneczny Stok,
os. Brzeziny, m. Tomaszkowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Oficera Rowerowego UM Olsztyna.

Dogodność korzystania z rowerów w codziennych podróżach wymaga również odpowiednio gęstej sieci dróg przyjaznych rowerom, zapewnieniu warunków do bezpiecznego i wygodnego parkowania oraz możliwości odbywania podróży intermodalnych, łączących komunikację
rowerową z komunikacją zbiorową (autobus, tramwaj, kolej).
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Uzupełnieniem systemu Bike&Ride mogą być niżej opisane dwie inne formy wspierające
wykorzystanie roweru jako środka lokomocji.
Stojaki i parkingi rowerowe – publiczne stojaki rowerowe powinny zapewniać bezpieczne
i wygodne pozostawianie roweru w miejscu publicznym na odpowiedzialność właściciela. Stojaki rowerowe powinny być lokalizowane przy ważniejszych źródłach ruchu oraz przy wszystkich najbardziej obciążonych przystankach komunikacji miejskiej, o ile nie wybudowano tam
parkingu Bike&Ride.
Rower publiczny – jest to system umożliwiający krótkoterminowe wypożyczenie roweru
na potrzeby pokonania niewielkich odległości na terenie miasta (1-7 km). Rowery są wypożyczane osobom zarejestrowanym w systemie za pomocą samoobsługowych urządzeń tzw. stacji, zlokalizowanych w miejscach uwzględniających główne źródła i cele podróży rowerowych
oraz oczekiwania potencjalnych użytkowników. Rowery mogą być wypożyczane i oddawane
na dowolnych stacjach w ramach systemu. Prawidłowo działający system roweru publicznego
pełni rolę uzupełnienia miejskiego układu komunikacyjnego, dlatego stawki za wypożyczenie
powinny uwzględniać tę funkcję (np. brak opłaty za pierwsze 30 min. jazdy).
Propozycje możliwych lokalizacji stacji roweru publicznego są następujące:


pętla Likusy;



Plaża Miejska;



Bałtycka/Jeziorna;



Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej;



Dworzec Zachodni;



Wysoka Brama;



Most św. Jana;



Pieniężnego/Staszica (Park Centralny);



Szrajbera/Mochnackiego;



Śliwy/Warszawska/Jagiellończyka;



Warszawska/Obrońców Tobruku;



pętla Redykajny;



Warszawska/Tuwima;



Prawocheńskiego (ARTON);



Kanafojskiego (Plaża Kortowska);



Oczapowskiego/Kanafojskiego (Stadion AZS);



Oczapowskiego/Dybowskiego (Biblioteka Uniwersytecka);



Oczapowskiego (Wydział Weterynarii, Kortowo II);



pętla Stary Dwór;
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pętla Słoneczny Stok;



Dybowskiego (DS 119);



Tuwima/Wawrzyczka;



Sikorskiego (Galeria Warmińska);



przystanek Andersa;



Sikorskiego/Wilczyńskiego;



Płoskiego/Witosa;



Wilczyńskiego/Popiełuszki;



Wilczyńskiego/Żurawskiego;



Wilczyńskiego/Krasickiego;



Wilczyńskiego/Boenigka;



Wilczyńskiego/Malewskiego;



Janowicza/Mroza;



Złota;



Krasickiego/Barcza;



pętla Nagórki;



Wańkowicza/Orłowicza;



Dywizjonu 303;



Iwaszkiewicza (dyskont);



Synów Pułku/Wyszyńskiego/Pstrowskiego;



Leonharda/Piłsudskiego;



Dworcowa (wejście do Parku Kusocińskiego);



Dworcowa/Żołnierska;



Dworcowa/Piłsudskiego;



Dworcowa/Kołobrzeska;



Pana Tadeusza (poczta);



Jasna;



Dworzec Główny;



Plac Bema/Kopernika;



Partyzantów/Dąbrowszczaków;



Kościuszki (centrum handlowe);



Kościuszki/Piłsudskiego;



Kościuszki/Nowa Niepodległości/Park Centralny;



Żołnierska/Obiegowa;



Obiegowa/Pstrowskiego;
190

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.



Partyzantów/1 Maja,



Piłsudskiego/Pieniężnego;



Wojska Polskiego/Jagiellońska;



Limanowskiego/Zientary-Malewskiej;



Limanowskiego/Jagiellońska;



przystanek Reymonta;



Hanki Sawickiej (parking);



Zientary-Malewskiej/Morwowa;



przystanek Zielona Górka;



Bydgoska (Olsztyńska Szkoła Wyższa);



Rataja/Sybiraków;



przystanek Jakubowo na ul. Parkowej (przy Parku Jakubowo).
8.5. Organizacja systemu informacji dla pasażerów
Informacja pasażerska w publicznym transporcie zbiorowym odgrywa bardzo ważną rolę.

Powinna być kompleksowa i wielofunkcyjna oraz bazować na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, a także marketingowych. Jej zadaniem jest pomoc pasażerom w uzyskiwaniu
informacji we wszystkich miejscach (węzły przesiadkowe, dworce, przystanki, pojazdy, mieszkania, miejsca pracy, nauki i odpoczynku), w których mogą tych informacji potrzebować. Tradycyjne sposoby organizowania systemu informacji są zastępowane lub uzupełniane przez rozwiązania wygodniejsze, skuteczniejsze, a przede wszystkim mające większy zasięg oddziaływania – wykorzystujące nowe technologie informatyczne i nośniki elektroniczne, dzięki czemu
informacja w postaci obrazu i dźwięku dociera do pasażera w wielu miejscach, również tych
oddalonych od sieci komunikacyjnej.
Podstawowym nośnikiem informacji o ofercie przewozowej są obecnie nie tylko rozkłady
jazdy rozmieszczane na przystankach i dworcach, ale także informacja w pojazdach, a zwłaszcza wszędzie dostępna informacja internetowa (w tym dla urządzeń mobilnych). Informacja ta
powinna być czytelna i łatwa w obsłudze także dla osób mających na co dzień mniejszy kontakt
z tą formą komunikacji międzyludzkiej.
Odpowiednia organizacja funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej jest ważnym
elementem poprawy jakości funkcjonowania transportu zbiorowego. Pełna informacja pasażerska przyczynia się do zwiększenia jego dostępności, atrakcyjności, ułatwia integrację poszczególnych podsystemów i dokonywanie przesiadek.
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W ramach sprawnie funkcjonującej informacji pasażerskiej, potencjalny pasażer powinien uzyskiwać komplet danych, niezbędnych zarówno na etapie planowania jak i wykonywania podróży. Dane te powinny obejmować następujące rodzaje informacji:


rozkładowe – z informacją o oznaczeniu linii, godzinie odjazdów z poszczególnych przystanków, czasie przejazdu, trasie przejazdu, lokalizacji przystanków, możliwościach przesiadek;



taryfowe – z informacją o obowiązujących opłatach za przejazdy, zakresie ulg oraz zasadach wnoszenia opłat za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej;



o możliwości uiszczenia opłaty za przejazd – zakupu biletu;



regulujące zasady przejazdu, w tym prawa i obowiązki pasażera;



o zmianach w ofercie przewozowej – obejmujące zmiany planowane oraz wprowadzane
doraźnie, w tym informacje o aktualnych utrudnieniach w ruchu.
Zasady prezentacji rozkładów jazdy, regulaminu przewozu oraz taryfy określone są prze-

pisami prawa, tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50,poz. 601, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.).
Dostęp do informacji o rozkładach jazdy oraz o taryfie przewozowej pasażerowie powinni
mieć przed rozpoczęciem podróży. Informacje te są niezbędne do zaplanowania podróży,
tj. wyznaczenia trasy przejazdu, wyboru linii, identyfikacji przystanków, rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz ewentualnych miejsc przesiadek, a także określenia czasu podróży. Dla
pasażerów istotna jest również informacja o koszcie korzystania z usług komunikacji miejskiej,
przysługujących ulgach oraz o możliwości i miejscach uiszczenia opłaty za przejazd.
Podczas odbywania podróży znaczenia nabiera bieżąca informacja o przebiegu trasy,
tj. o kolejnych przystankach i możliwych przesiadkach – skomunikowaniu z innymi środkami
transportu, czasie dotarcia do celu, a także o ewentualnych utrudnieniach w ruchu, które mogą
skutkować brakiem możliwości zrealizowania podróży wg ustalonego przed jej rozpoczęciem
planu.
Docelowy system informacji dla pasażerów olsztyńskiej komunikacji miejskiej obejmować
ma wszystkie etapy odbywania podróży: planowanie, oczekiwanie na przystanku, przejazd
środkiem transportu oraz ewentualne dokonanie przesiadki. Elementy tego systemu przedstawiono w tabeli 55.
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Tab. 55. Docelowy system informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej
w Olsztynie
Część składowa systemu

Elementy systemu i jego funkcjonalności
 zintegrowana informacja w Internecie i telefonach komórkowych
umożliwiająca uzyskanie informacji o:

Planowanie podróży

− rozkładach jazdy
− bieżących opóźnieniach lub przyspieszeniach pojazdów komunikacji miejskiej
− opłatach, ulgach i regulaminie przewozów
− mapach i schematach sieci komunikacyjnej z naniesionymi
pojazdami komunikacji miejskiej realizującymi swoje zadania
przewozowe w trybie on-line
− wyszukiwarce połączeń
 informacje poprzez lokalne media (prasa, radio i telewizja)
 informacje poprzez ulotki i tradycyjne komunikaty papierowe informujące m.in. o zmianach w funkcjonowaniu systemu
 stosowanie jednolitego wzoru rozkładów jazdy dla operatorów
korzystających z przystanków publicznego transportu zbiorowego (umieszczanych przez organizatora przewozów miejskich)

Zintegrowana
informacja
na przystankach

 rozkłady jazdy na przystankach prezentowane w gablotach informacyjnych, na kluczowych przystankach zastosowanie podświetlenia poprzez energooszczędne diody LED lub wyświetlanych w innej technologii (monitory)
 dynamiczna informacja o przyjazdach i odjazdach pojazdów prezentowana na monitorach na przystankach cieszących się największym zainteresowaniem pasażerów
 mapy i schematy sieci komunikacyjnej
 schematy węzłów przesiadkowych
 tablice kierunkowe z przodu, z boku i z tyłu każdego nowo zakupionego pojazdu (diodowe, ciekłokrystaliczne lub inne), prezentujące co najmniej informacje o: numerze linii, kierunku jazdy,
trasie przejazdu, liczbie minut do odjazdu na przystanku początkowym, ewentualnych zmianach w trasie przejazdu

Informacja
w pojazdach

 wewnętrzne tablice elektroniczne, prezentujące co najmniej informacje o: numerze linii, kierunku jazdy, pełnej trasie przejazdu, możliwych przesiadkach, czasie przejazdu, lokalizacji poszczególnych przystanków, liczbie minut do odjazdu na przystanku początkowym, ewentualnych zmianach w trasie przejazdu
 informacja o opłatach, ulgach i regulaminie przewozów
 zapowiedzi głosowe przystanków
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Część składowa systemu

Elementy systemu i jego funkcjonalności
 w pojeździe – poprzez informację wizualną na tablicach wewnętrznych lub poprzez informację głosową

Informacja
o przesiadkach

 na przystankach węzłowych poprzez informację wizualną i głosową na tablicach dynamicznej informacji rozkładowej lub poprzez tradycyjne metody informacji tj. schematy węzłów komunikacyjnych, plany i schematy sieci komunikacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu

Zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027, Reda – Olsztyn” 2012 r.

Zalecane jest również rozważenie wprowadzenia przez organizatora komunikacji miejskiej 24-godzinnej infolinii telefonicznej, dysponującej informacją o wszystkich połączeniach
pasażerskich realizowanych z uwzględnieniem obszaru miasta Olsztyna i gmin ościennych,
z którymi Gmina Olsztyn posiada porozumienia dotyczące organizacji komunikacji miejskiej
oraz informacją o taryfie przewozowej, opłatach, ulgach i regulaminie przewozów.
Docelowe funkcjonowanie systemu informacji dla pasażerów, opisane w tabeli 55, powinno zostać osiągnięte do końca 2016 r. Ponadto, organizator transportu publicznego powinien na bieżąco śledzić trendy na rynku systemów dynamicznej informacji pasażerskiej oraz
wdrażać jej nowe funkcjonalności w razie takiej potrzeby.
W związku z wejściem w życie postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U.
2012 poz. 451) oraz w związku z postanowieniami art. 73 ust. 2 pkt. 3, z uwzględnieniem
art. 90 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5, po. 13), od dnia
1 stycznia 2017 r. zarządzający przystankami i dworcami, zobowiązani są do realizacji określonych funkcji z zakresu systemu informacji o transporcie publicznym dla pasażerów. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich drogowych przewozów osób, realizowanych na liniach, których
pojazdy zatrzymują się na zarządzanych przystankach, a nie tylko przewozów organizowanych
przez samorządy we własnym zakresie.
Rolą organizatora publicznego transportu zbiorowego od 1 stycznia 2017 r. będzie m.in.
podanie do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera oraz zamieszczenie informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystanku
lub dworcu, którego gmina jest właścicielem lub zarządzającym. W zamian za udostępnianie
informacji o ofercie przewozowej, gmina ma prawo pobierać opłaty.
Do końca 2016 r. obowiązują przepisy dotychczasowe, zgodnie z którymi zobowiązanie
do zamieszczania informacji przystankowej ciąży na przewoźniku (dotychczasowe brzmienie
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art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym obowiązuje do dnia 31.12.2016 r. – Dz.
U. 2013 poz. 1414).
Opisane zobowiązanie stanowi przesłankę formalną zorganizowania przez gminy systemu informacji dla pasażerów – internetowego i dworcowo-przystankowego – w sposób zintegrowany, obejmujący całą ofertę transportu publicznego na ich obszarze, tj. przewozów organizowanych przez gminy i we własnym zakresie przez przewoźników.
W związku z powyższym, docelowy system kompleksowej informacji dla pasażerów, będzie obejmować:


kompleksową, zintegrowaną informację na przystankach:


uwzględniającą rozkłady jazdy w formie wydruków, przygotowany wg jednolitego, czytelnego wzoru graficznego – zarówno dla przewozów organizowanych przez gminę, jak
i we własnym zakresie przez przewoźników;



z wyposażeniem każdego przystanku w tablicę z jego nazwą o wielkości umożliwiającej
odczytanie nazwy z wnętrza nadjeżdżającego pojazdu;



w intermodalnych węzłach przesiadkowych i przystankach węzłowych – rozbudowaną
o mapy lub schematy sieci komunikacji miejskiej i pozostałej funkcjonującej w mieście
– z lokalizacją przystanków i innych dogodnych miejsc do przesiadania się;



zintegrowaną informację o wszystkich przewozach w mieście w Internecie i w telefonach
komórkowych, uwzględniającą wyszukiwarkę połączeń, godziny odjazdów i przyjazdów,
czasy przejazdu, schematy lub mapy sieci komunikacyjnej, wyprzedzającą informację o planowanych zmianach w ofercie przewozowej oraz prostą w obsłudze wyszukiwarkę rozkładów dla linii i przystanku, możliwość wydruku rozkładu jazdy i tabliczki przystankowej;



portal pasażera na stronach internetowych ZDZiT w Olsztynie, dostępny ze stron miasta
Olsztyna, MPK w Olsztynie Sp. z o.o. i wszystkich pozostałych operatorów – z pełną informacją o prawach i obowiązkach, opłatach, ulgach, regulaminie przewozów i stosowanych
procedurach.
8.6. Standard usług przewozowych i obsługi pasażerów
Pożądany standard usług przewozowych i obsługi pasażerów określony w niniejszej stra-

tegii jest zbieżny z zapisami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027 i wynika z doświadczenia organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz uwzględnienia oczekiwań użytkowników komunikacji miejskiej w Olsztynie.
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Do postulatów najczęściej zgłaszanych przez pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej, zalicza się uwagi dotyczące:


bezpośredniości połączeń;



dostępności obszarowej i czasowej do komunikacji miejskiej oraz eliminacji barier komunikacyjnych;



częstotliwości, punktualności i rytmiczności kursowania pojazdów;



prędkości i czasu jazdy oraz jakości przesiadania się;



niezawodności realizacji podróży;



kosztów przewozu i dostępności biletów;



informacji pasażerskiej oraz wygody i komfortu podróży;



bezpieczeństwa osobistego.
Pożądany poziom usług w przekroju poszczególnych postulatów przewozowych, który

należy osiągnąć w olsztyńskiej komunikacji miejskiej do końca 2017 r., do 2022 r. i docelowo
– do 2027 r., przedstawiono w tab. 56.
Tab. 56. Pożądany standard usług i obsługi pasażerów w przekroju
poszczególnych postulatów przewozowych
Postulat
przewozowy

Działania
Do 2017 r.


Bezpośredniość
połączeń

utrzymanie większości realizowanych przed uruchomieniem komunikacji
tramwajowej autobusowych połączeń bezpośrednich, możliwe do zrealizowania poprzez poprawę dostępności komunikacji autobusowej, skutkującą wydłużeniem drogi przejazdu w stosunku do tras tramwajowych

Do 2022 r.


zapewnienie wszystkich statystycznie istotnych i oczekiwanych przez pasażerów połączeń bezpośrednich, zgłaszanych w badaniach preferencji
komunikacyjnych mieszkańców miasta lub pasażerów komunikacji miejskiej

Do 2027 r.

Bezpośredniość
połączeń

dostosowanie układu linii do zmieniających się potrzeb (m.in. organizowanie międzyosiedlowych połączeń obwodowych, minimalizujących konieczność tranzytowych podróży przez centrum, ograniczanie liczby linii
bezpośrednich w przypadkach uzasadnionych trwale spadającym popytem na usługi przewozowe oraz zmianą zachowań komunikacyjnych
w związku z wprowadzeniem korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej i skróceniem czasu podróży)
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Postulat
przewozowy

Działania
Do 2017 r.

Dostępność
obszarowa
i czasowa usług



co najmniej utrzymanie obecnego wskaźnika gęstości przystanków
na km2



zwiększenie udziału przystanków wyposażonych w wiaty (określenie
standardów wyposażenia poszczególnych przystanków na podstawie
liczby i struktury korzystających z nich pasażerów)



uruchomienie nowych przystanków w miejscach, w których powstają
nowe generatory ruchu i eliminowanie utrudnień w tym zakresie

Do 2022 r.


uruchamianie połączeń wewnątrzosiedlowych o charakterze dowozowym
do tramwaju, poprawiających dostępność komunikacji miejskiej i obsługiwanych taborem o parametrach technicznych umożliwiających penetrację uliczek osiedlowych (mini- i midibusy)



zapewnienie oczekiwanej przez mieszkańców obsługi komunikacyjnej
osiedli rozwijających się, o wzrastającej gęstości zabudowy

Do 2027 r.


podwyższenie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku
do indywidualnego – poprzez zmniejszenie dostępności śródmieścia dla
motoryzacji indywidualnej

Do 2017 r.
Dostępność
poprzez
eliminację
barier
komunikacyjnych



uzyskanie 100% udziału pojazdów niskopodłogowych



zwiększenie liczby punktów sprzedaży biletów okresowych

Do 2022 r.


wprowadzenie biletomatów mobilnych we wszystkich pojazdach oraz biletomatów stacjonarnych na przystankach cieszących się największym
zainteresowaniem wśród pasażerów



doposażenie przystanków komunikacji miejskiej w infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących

Do 2017 r.

Częstotliwość
kursowania



wprowadzenie częstotliwości kursowania co 7,5 min. w szczytach przewozowych w przypadku przynajmniej trzech najważniejszych linii autobusowych



wprowadzenie częstotliwości kursowania co 15 min. od ok. godz. 6
do ok. godz. 17 w przypadku co najmniej połowy linii autobusowych
w dni powszednie



zapewnienie pełnej rytmiczności odjazdów pojazdów różnych linii, obsługujących wspólnie ciągi komunikacyjne



synchronizowanie przesiadek z komunikacji autobusowej na tramwajową
i odwrotnie

Do 2022 r


poprawa standardów częstotliwości linii obsługujących peryferyjnie położone obszary rozbudowującej się zabudowy mieszkaniowej
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Postulat
przewozowy

Działania
Do 2017 r.

Punktualność
kursowania



udział odjazdów opóźnionych powyżej 3 min do 10%



udział kursów przyspieszonych powyżej 1 min do 1%



wykorzystanie systemów nadzoru ruchu do kontroli punktualności oraz
do dostosowania rozkładowych czasów przejazdu do realiów ruchu (wydłużanie lub skracanie czasów przejazdów na odcinkach sieci ulicznej
o zmiennych warunkach ruchowych, z uwzględnieniem zmienności czasu
przejazdu w różnych porach doby)

Do 2017 r.

Prędkość
i czas jazdy



wydatny wzrost prędkości komunikacyjnej, zapewniony poprzez priorytety dla transportu publicznego w ruchu ulicznym



zapewnienie adekwatności rozkładowych czasów jazdy do możliwości zapewnianych przez uprzywilejowanie transportu publicznego w ruchu
ulicznym oraz możliwości technicznych taboru

Do 2022 r.


wzrost prędkości komunikacyjnej autobusów, uzyskany dzięki możliwościom technicznym taboru nowej generacji

Do 2017 r.


utrzymanie zasady rytmicznej obsługi głównych ciągów komunikacyjnych, realizowanej wspólnie przez kilka linii – jako nadrzędnej wytycznej
do konstrukcji rozkładów jazdy, dążenie do rytmicznych odjazdów także
w ramach każdej z linii



poprawa rytmiczności – poprzez wprowadzenie i utrzymywanie pełnej
koordynacji rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej – wraz
z komunikacją tramwajową

Rytmiczność
kursowania

Do 2017 r.

Niezawodność
realizacji

uzyskanie wskaźnika realizacji rozkładu jazdy, mierzonego liczbą wykonanych kursów na poziomie 99,7-99,8%

Do 2022 r.


uzyskanie wskaźnika realizacji rozkładu jazdy, mierzonego liczbą wykonanych kursów na poziomie co najmniej 99,9%

Do 2017 r.


utrzymanie dotychczasowych relacji cen biletów okresowych do jednorazowych, z możliwością zwiększenia cenowej atrakcyjności biletu okresowego po uprzednim przeprowadzeniu stosownych symulacji na podstawie wyników badań marketingowych popytu



likwidacja biletów okresowych o okresie ważności krótszym niż 30 dni



likwidacja biletów trasowanych na jedną lub dwie linie – powiązana
z wzrostem atrakcyjności cenowej biletów sieciowych

Koszt przewozów
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Postulat
przewozowy

Działania
Do 2017 r.

Dostępność
biletów



zwiększenie liczby punktów sprzedaży biletów okresowych



wprowadzenie możliwości zakupu biletu okresowego w trybie on-line

Do 2022 r.


wprowadzenie biletomatów mobilnych we wszystkich pojazdach oraz biletomatów stacjonarnych na przystankach cieszących się największym
zainteresowaniem wśród pasażerów

Do 2017 r.

Informacja pasażerska



wprowadzenie zintegrowanej informacji o usługach transportu miejskiego w Internecie (z uwzględnieniem telefonów komórkowych)



wprowadzenie dynamicznej informacji przystankowej w śródmieściu
Olsztyna i na wytypowanych przystankach węzłowych poza jego obszarem oraz na przystankach tramwajowych



zwiększenie zakresu informacji eksponowanych w pojazdach – wyposażenie lub doposażenie pojazdów w system dynamicznej informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne: wewnętrzna boczna z przebiegiem trasy
i wewnętrzna podsufitowa)

Do 2022 r.


modernizacja lub wymiana wiat przystankowych i słupków oraz oznakowanie wszystkich przystanków zgodnie z systemem informacji miejskiej

Do 2017 r.


uzyskanie 100% udziału pojazdów niskopodłogowych



ograniczenie powierzchni reklamowej na pojazdach

Do 2022 r.
Wygoda
i komfort podróży



doposażenie wszystkich pojazdów w urządzenia zapewniające wygodę
i bezpieczeństwo podróżowania: klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej,
monitoring przestrzeni pasażerskiej z rejestracją obrazu, systemy informacji pasażerskiej



wprowadzenie jednolitego standardu oznakowania wszystkich pojazdów
(kolorystyka pojazdów, piktogramy itp.)

Do 2027 r.


uzyskanie wskaźnika przeciętnego wieku taboru autobusowego do 5 lat

Do 2022 r.
Jakość
przesiadania się



zlikwidowanie barier komunikacyjnych utrudniających dojścia do węzłów
przesiadkowych i wykonywanie przesiadek (poruszanie się w obrębie węzła)
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Postulat
przewozowy

Działania
Do 2017 r.


Bezpieczeństwo
osobiste

uzyskanie 100% udziału pojazdów wyposażonych w system monitoringu
przestrzeni pasażerskiej

Do 2022 r.


zwiększenie liczby monitorowanych przystanków i węzłów przesiadkowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu

Zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027”, Reda – Olsztyn 2012 r.

Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług przewozowych
i obsługi pasażerów w komunikacji miejskiej, należy poddawać je cyklicznym audytom,
realizowanym przez podmioty niezależne od organizatora i operatorów.
8.7. Polityka taryfowa i marketingowa
W czasie przygotowania niniejszej Strategii Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
opracowywał docelową politykę taryfową, która zostanie wdrożona wraz z uruchomieniem komunikacji tramwajowej. Propozycja zmian w taryfie opłat za usługi olsztyńskiej komunikacji
miejskiej powinna opierać się na następujących zasadach:
1. Prowadzone działania polityki taryfowej powinny mieć charakter kompleksowy i obejmować: zmiany w strukturze taryfy, intensyfikację dystrybucji oraz zapewnianie sprawnej,
efektywnej kontroli biletów i oczekiwanej przez pasażerów dostępności zakupu biletów
okresowych.
2. Wprowadzenie w Olsztynie komunikacji tramwajowej, wraz z korektą tras linii autobusowych powinno spowodować zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców –
tzn. większe niż dotychczas zainteresowanie pasażerów korzystaniem z więcej niż jednej
linii komunikacji miejskiej; należy zatem zachęcać pasażerów do korzystania z kilku linii
i ograniczyć wszelkie uciążliwości przesiadania się.
3. Uznaje się za uzasadnione podjęcie decyzji o likwidacji biletów trasowanych i zastąpienie
ich biletami sieciowymi.
4. Właściwym działaniem zmierzającym do zmiany stosunku pasażerów do komunikacji miejskiej jako środka transportu jest zwiększanie atrakcyjności biletów długookresowych.
5. Czynnikiem zabezpieczającym przed wahaniami popytu i jego zmniejszaniem się jest zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży biletów okresowych (miesięcznych i 30-dniowych).
6. Docelowe dochodzenie do poziomu relacji cen biletów miesięcznych (30-dniowych) sieciowych do biletów jednorazowych w proporcji 1:30, należy realizować etapowo.
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7. Zasadne jest obniżenie cen biletów sieciowych aglomeracyjnych, przy jednoczesnej likwidacji biletów trasowanych na przejazdy wewnątrzgminne i biletów aglomeracyjnych.
8. Niezbędne jest uproszczenie taryfy poprzez likwidację pozycji, których wpływ na wielkość
przychodów jest marginalny, a ich utrzymanie generuje koszty (dotyczy to biletów 5-, 10i 15-dniowych oraz weekendowych, które z powodzeniem może zastąpić bilet trzydniowy,
a w przypadku biletów 15-dniowych – bilet miesięczny).
9. Właściwym kierunkiem działań, w celu uzyskania wzrostu przychodów w długim okresie
czasu, jest podwyższenie cen biletów jednorazowych, likwidacja okresowych biletów trasowanych i obniżenie cen biletów okresowych sieciowych – jako zachęta do ich kupowania.
10. Stopniowe podwyższanie cen biletów jednorazowych prowadzące do uzyskania proporcji
pomiędzy cenami biletów jednorazowych i okresowych sieciowych w przedziale pomiędzy
1:25 i 1:30.
11. Pasażerowie nabywający bilety jednorazowe korzystają ze środków komunikacji miejskiej
jako środka transportu nieregularnie lub wręcz incydentalnie, celowym byłoby więc dążenie
do zmiany stosunku do tego środka transportu poprzez zachętę do zakupu biletów okresowych.
12. Pewną część pasażerów kupujących bilety jednorazowe stanowią także osoby przyjezdne.
Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej okazjonalnie są w stanie zaakceptować
wyższą cenę za przejazd w zasadzie bez wahania.
13. Niewielka zmiana ceny biletów jednorazowych, z jednoczesną likwidacją biletów trasowanych, nie powinna spowodować istotnych zmian w częstości korzystania przez mieszkańców z komunikacji miejskiej.
14. Należy zlikwidować rabat dla biletów trzyprzejazdowych sprzedawanych przez kierowców.
15. W kolejnych latach nowa taryfa będzie się charakteryzować większą efektywnością ekonomiczno-finansową, przede wszystkim dzięki wyższej stabilności przychodów jednostkowych
w przeliczeniu na 1 wozokilometr (mniejszy prognozowany spadek tempa przychodów jednostkowych – od 4 do 8%) i początkowemu wzrostowi przychodów w stosunku do obecnie
obowiązującej taryfy.
16. Wzrost udziału pasażerów nabywających bilety okresowe sieciowe skutkuje z reguły
zmniejszeniem się przychodów w przeliczeniu na 1 pasażera. Zjawisko to jest spowodowane dynamicznym wzrostem ruchliwości transportowej pasażerów kupujących bilety
o zwiększonym zakresie ważności. Jednocześnie jednak występuje wzrost przychodów całkowitych, gdyż zwiększają się wydatki na transport publiczny w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
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17. Wzrost jakości kontroli biletów, uzyskiwany poprzez podział miasta na rejony i określanie
minimalnej liczby kontroli planowanych w określonych rejonach w każdym miesiącu.
18. Podniesienie opłat parkingowych i skorelowanie ich z ceną biletu jednorazowego olsztyńskiej komunikacji miejskiej.
19. Zwiększenie liczby punktów sprzedaży biletów okresowych (docelowo nawet do punktów
– stacjonarnych i automatów samoobsługowych) oraz wprowadzenie możliwości doładowania kart przez Internet.
20. Pozostawienie możliwości nabywania biletów jednoprzejazdowych papierowych w przedsprzedaży (przynajmniej w okresie najbliższych lat).
21. Intensywna promocja biletów okresowych sieciowych.
22. Uwarunkowania korzystania z karty miejskiej:
a) wprowadzenie możliwości ładowania na karcie punktów – w celu zapłaty za przejazd –
praktycznie eliminuje zasadność funkcjonowania biletów trzy- i dziesięcioprzejazdowych;
b) analiza zasadności wprowadzania taryfy odcinkowej czasowej (poza zaproponowanym
jednym biletem czasowym) i odległościowej – ze względu na poważne ryzyko obniżenia
efektywności ekonomiczno-finansowej systemu biletowego;
c) wprowadzenie zasady rejestrowania biletów zapisanych na karcie w systemie „checkin” co najwyżej w odniesieniu do biletów jednorazowych (wieloprzejazdowych);
d) bardzo duża liczba rodzajów biletów obniża percepcję oferty i zdolność do efektywnego
porównywania poszczególnych ofert cząstkowych, co w skrajnej sytuacji może prowadzić do rezygnacji z nabywania biletów, czyli rezygnacji z usług komunikacji miejskiej.
Polityka marketingowa powinna opierać się na zasadach marketingu-mix, bazującego
na czterech elementach: produkt, cena, dystrybucja i promocja. Punktem wyjścia powinny być
jednak systematycznie prowadzone badania marketingowe, których wyniki i analiza wyznaczałyby kierunki przyszłych działań.
Produkt:
Działania dotyczące produktu ściśle wiążą się z przygotowaniem odpowiedniej oferty
przewozowej. Zasady tworzenia nowego układu komunikacyjnego, tras i rozkładu jazdy zostały
opracowane w niniejszej Strategii.
Cena:


stosowanie mieszanej orientacji cenowej popytowo-konkurencyjnej, uwzględniającej z jednej strony wielkość popytu i z drugiej ceny (koszty) konkurencyjnych sposobów realizacji
podróży;

202

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.



ustalanie ceny na niskim poziomie – w celu utrzymania dużego udziału w rynku (tzw. strategia cenowej penetracji rynku);



stosowanie dyskont cenowych ilościowych dla kupujących bilety okresowe.
Dystrybucja:



stosowanie kanałów dystrybucji:


bezpośrednich – poprzez sprzedaż biletów we własnym zakresie;



pośrednich – poprzez sprzedaż biletów przez wyspecjalizowane firmy (systemy sprzedaży przez telefony komórkowe, biletomaty) lub w zewnętrznych punktach sprzedaży;




administrowanych – poprzez sprzedaż biletów przez kierowców w pojazdach;

stosowanie dystrybucji intensywnej, opartej na:


dużej liczbie firm i placówek prowadzących sprzedaż biletów;



zapewnieniu klientom możliwości wygodnego zakupu w każdym czasie;



dogodnej lokalizacji miejsc sprzedaży.
Promocja:



koncentracja na funkcji informacyjnej;



wykorzystanie public relations i publicity oraz sprzedaży osobistej jako podstawowych instrumentów promocji;



stosowanie strategii push (pchającej produkt do pasażera);



wykorzystanie promocyjnych walorów produktu, cen i dystrybucji;



tworzenie obrazu usług i firmy pod kątem społecznej akceptacji; wychowywanie komunikacyjne dzieci i młodzieży w szkołach;



promowanie pozytywnego oddziaływania transportu publicznego na środowisko;



systematyczne przeznaczanie na promocję środków potrzebnych do zrealizowania przyjętej
strategii.
8.8. Konieczne działania inwestycyjne
Rozbudowa sieci tramwajowej
Do niezbędnych działań inwestycyjnych związanych z rozwojem publicznego transportu

zbiorowego w Olsztynie, które należy podjąć do 2020 r., zalicza się przede wszystkim rozbudowę sieci tramwajowej w obrębie osiedli: Jaroty, Pieczewo i Generałów, rozbudowę sieci
tramwajowej we wschodniej części miasta – łączącej osiedla południowe z realizowaną siecią
tramwajową w obrębie Śródmieścia i osiedla Pojezierze oraz przedłużenie sieci tramwajowej
w głąb campusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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W pierwszej kolejności należy rozbudować sieć tramwajową od skrzyżowania ul. Sikorskiego/Wilczyńskiego/Płoskiego (miejsce obecnie realizowanej inwestycji tramwajowej), zlokalizowanego na granicy osiedli Jaroty i Generałów, poprzez ulice: Wilczyńskiego, Krasickiego,
Synów Pułku, Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego, Dworcową do skrzyżowania ul. Dworcowej
i ul. Towarowej (miejsce obecnie realizowanej inwestycji tramwajowej).
Proponowana rozbudowa linii tramwajowej miałaby za zadanie przede wszystkim zamknąć układ torowiska – poprzez dobudowę nowych odcinków torów w układzie południepółnoc we wschodniej części miasta oraz objęcie siecią tramwajową możliwe w jak największym zasięgu południowych osiedli mieszkaniowych: Jaroty, Pieczewo i Generałów (tzw. miejskich sypialni). Rozbudowa układu torowego we wschodniej części miasta pozwoli na połączenie osiedli południowych oraz okolic zintegrowanego węzła przesiadkowego zlokalizowanego
przy dworcu Olsztyn Główny, z fabryką Michelin.
Proponowany odcinek linii tramwajowej o długości ok. 7,0 km, wg stanu na dzień 31
marca 2015 r., jest obsługiwany przez co najmniej sześć, a maksymalnie dziesięć linii autobusowych, z usług których w ciągu jednego dnia powszedniego w relacji południe-północ korzystało ok. 25,5 tys. pasażerów, a w relacji północ-południe – ok. 25,3 tys. Wśród tych pasażerów, znaczną część stanowią osoby wysiadające i wsiadające z i do pojazdów komunikacji
miejskiej wzdłuż odcinka ul. Wilczyńskiego – jest to ok. 16,8 tys. pasażerów (zarówno w relacji
wschód-zachód jak i w relacji zachód-wschód) z łącznej liczby 50,8 tys. osób podróżujących tą
trasą. Ulica Wilczyńskiego jest główną arterią największego olsztyńskiego osiedla mieszkaniowego – Jaroty.
Dalsza rozbudowa komunikacji tramwajowej powinna zostać realizowana wzdłuż ul. Wilczyńskiego – od skrzyżowania ulic Wilczyńskiego i Krasickiego na granicy osiedli Jaroty i Pieczewo i dalej ul. Wilczyńskiego w głąb osiedla Pieczewo. W obrębie istniejącej pętli autobusowej Pieczewo powinna zostać zaplanowana krańcówka tramwajowa, stanowiąca węzeł przesiadkowy dla linii autobusowych dowożących mieszkańców z wnętrza osiedla. Wg stanu
na dzień 31 marca 2015 r., odcinek ten – o długości 0,6 km – obsługiwały cztery linie autobusowe, które dziennie wywoziły z osiedla Pieczewo ok. 2,0 tys. osób i przywoziły na to osiedle
ok. 1,9 tys. pasażerów.
Kolejnym kierunkiem rozwoju komunikacji tramwajowej jest rozbudowa torowiska
wzdłuż części ul. Płoskiego – na odcinku 0,3 km – od skrzyżowania ulic Witosa, Płoskiego
i Bukowskiego na osiedlu Jaroty w kierunku południowym – wraz z budową krańcówki tramwajowej stanowiącej węzeł przesiadkowy dla linii autobusowych dowożących pasażerów
z gminy Stawiguda. Wskazany odcinek, wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., był obsługiwany
jedną linią autobusową, ale jest to obszar miasta, w którym bardzo postępuje intensywny
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rozwój wysokiej zabudowy mieszkaniowej. Należy więc spodziewać się w najbliższych latach
znacznego wzrostu liczby mieszkańców tego rejonu, będących potencjalnymi pasażerami komunikacji miejskiej.
Powyższy zakres planowanej inwestycji – 7,9 km nowych tras tramwajowych – został
ujęty w zgłoszonym projekcie pn. „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie” w ramach
POPW 2014-2020. Szacunkowy koszt inwestycji przyjęto w wysokości 326 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 237 mln zł, a wkład własny miasta – ok. 100 mln
zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2015-2020.
W obrębie osiedli południowych należy również rozważyć połączenie sieci tramwajowej
od realizowanej – w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” – krańcówki tramwajowej przy skrzyżowaniu ulic Witosa i Kanta,
do torowiska na skrzyżowaniu ul. Wilczyńskiego i al. Krasickiego, na odcinku o długości
ok. 0,9 km. Pozwoliłoby to w przyszłości na projektowanie różnych wariantów przebiegu linii
tramwajowych łączących największe olsztyńskie sypialnie ze Śródmieściem oraz z osiedlem
Pojezierze i zintegrowanym węzłem przesiadkowym, zlokalizowanym przy dworcu Olsztyn
Główny.
Połączenie trasy tramwajowej w al. Piłsudskiego – od pl. Inwalidów Wojennych do skrzyżowania z ul. Kościuszki – ma za zadanie przede wszystkim zamknąć układ olsztyńskiej sieci
tramwajowej w rejonie Śródmieścia, poprzez dobudowę nowego odcinka trasy wzdłuż części
al. Piłsudskiego, w układzie wschód-zachód. Rozbudowa układu torowego w rejonie Śródmieścia pozwoli na połączenie osiedli południowych i wschodnich ze znaczną częścią al. Piłsudskiego, będącą główną ulicą miasta o strategicznym znaczeniu usługowo-biurowo-handlowym.
Umożliwi także połączenie planowanego zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu
Olsztyn Główny oraz z fabryki Michelin. Planowany odcinek trasy tramwajowej o długości
ok. 1,0 km, wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. jest obsługiwany trzema liniami autobusowymi, realizującymi przewozy z najwyższymi częstotliwościami kursowania obowiązującymi
obecnie w olsztyńskiej sieci komunikacyjnej (co 10/12 minut w czasie szczytów przewozowych), z usług których w ciągu jednego dnia powszedniego w relacji wschód-zachód korzystało
ok. 2,7 tys. pasażerów, a w relacji zachód-wschód – ok. 3,5 tys. osób.
Rozbudowa trasy tramwajowej wzdłuż al. Piłsudskiego pozwoli również na zachowanie
obsługi komunikacyjnej pojazdami szynowymi planowanego zintegrowanego węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy Dworcu Głównym, w razie potencjalnych awarii lub zdarzeń mających miejsce na ul. Kościuszki. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek zdarzeń występujących
w tej części miasta, utworzona zostałaby alternatywna droga dojazdowa z zajezdni tramwajowej do rejonu osiedli południowych i campusu uniwersyteckiego.
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Kolejnym kierunkiem w rozwoju komunikacji tramwajowej powinna być rozbudowa torowisk wzdłuż części al. Warszawskiej i ul. Dybowskiego, na odcinku co najmniej 1,0 km –
od skrzyżowania al. Warszawskiej i ul. Tuwima w kierunku campusu uniwersyteckiego, wraz
z budową krańcówki tramwajowej. Nowa krańcówka mogłaby zostać zlokalizowana w okolicy
budynków Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiąc jednocześnie zintegrowany węzeł przesiadkowy dla linii autobusowych dowożących studentów z pozostałej części campusu, okolicznych osiedli oraz ewentualnie dla linii autobusowych dowożących pasażerów z gminy Stawiguda. Wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., opisany odcinek
obsługiwany był ośmioma liniami autobusowymi, z usług których zarówno w relacji północpołudnie, jak i południe-północ korzystało po ok. 4,1 tys. pasażerów.
Wraz z realizacją przedłużenia linii tramwajowej wzdłuż al. Warszawskiej do ul. Dybowskiego należy, przebudowując skrzyżowanie al. Warszawskiej z ulicami Tuwima i Prawocheńskiego, przedłużyć wydzielony pas dla autobusów komunikacji miejskiej do przystanku autobusowego „Uniwersytet-Prawocheńskiego” w kierunku od centrum miasta oraz wprowadzić
wydzielony pas dla autobusów komunikacji miejskiej na pasie do skrętu w lewo z al. Warszawskiej w ul. Tuwima na kierunku do ul. Dybowskiego. Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości,
gdy zaistnieje potrzeba wprowadzenia priorytetu dla komunikacji autobusowej w dalszej części
al. Warszawskiej, nie ingerować już z pracami budowlanymi w obszar skrzyżowania al. Warszawskiej i ulic Tuwima i Prawocheńskiego.
Powyższe trzy zadania zostały ujęte w projekcie „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – II etap rezerwowy” w ramach POPW 2014-2020. Szacunkowy koszt inwestycji przyjęto
w wysokości 192 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 140 mln zł,
a wkład własny miasta ok. 52 mln zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2015-2020.
Zrealizowanie opisanej powyżej sieci nowych torowisk do 2020 r. pozwoli na wprowadzenie korekty tras trzech linii tramwajowych planowanych do uruchomienia po zakończeniu
realizacji projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie” w 2015 r. oraz uruchomienie trzech-czterech kolejnych nowych linii. W rezultacie,
w 2020 r. sieć komunikacji tramwajowej w Olsztynie składałaby się z 6-7 linii tramwajowych,
stanowiących podstawowy środek transportu dla mieszkańców korzystających z usług komunikacji miejskiej w relacjach: osiedla południowe – Śródmieście oraz osiedla południowe –
fabryka Michelin / osiedle Pojezierze / zintegrowany węzeł przesiadkowy.
Po domknięciu układu torowisk w ciągu ulic: Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku
– Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – Kościuszki – Żołnierska – Obiegowa – al. Sikorskiego –
Wilczyńskiego, w kolejnych latach, tj. do 2027 r. należy rozwijać sieć torowisk w kierunkach
osiedli północnych i zachodnich.
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W pierwszej kolejności, w latach 2020-2027 sieć tramwajowa powinna zostać poprowadzona od pl. Ofiar Katynia, ulicą Kętrzyńskiego (z przecięciem realizowanego w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” torowiska prowadzącego w ul. Kościuszki) do pl. Bema i dalej, poprzez wiadukt im. Powstańców
Węgierskich oraz ulice Limanowskiego i Jagiellońską, do skrzyżowania z ul. Borową lub Wiosenną. Układ torów na skrzyżowaniu ulic Kętrzyńskiego i Kościuszki oraz w obrębie pl. Ofiar
Katynia powinien zapewniać tramwajom wszystkie możliwe relacje jazdy.
Budowa tego odcinka, o długości około 2,5 km, pozwoliłaby na uruchomienie nowych
linii tramwajowych, zastępujących linie w relacjach: osiedle Podleśna – Pojezierze – fabryka
Michelin – osiedla południowe, osiedle Podleśna – Śródmieście – Galeria Warmińska – osiedla
południowe oraz osiedle Podleśna – Śródmieście – Galeria Warmińska – campus uniwersytecki.
Równolegle, w latach 2020-2027 sieć tramwajowa powinna być rozwijana w kierunkach
osiedli zachodnich, począwszy od realizowanego w ramach projektu „Modernizacja i rozwój
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” torowiska w ciągu ul. 11 Listopada, poprzez ul. Nowowiejskiego, ul. Konopnickiej, okolice zachodniego dworca kolejowego,
ul. Szarych Szeregów do pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (odcinek o długości ok. 1,0 km).
W dalszej kolejności torowisko powinno być prowadzone wzdłuż ul. Schumana i ul. Sielskiej
do ul. Kłosowej (odcinek ok. 4,0 km) oraz wzdłuż ul. Bałtyckiej – w okolice wiaduktu kolejowego lub za skrzyżowanie z ul. Rybaki (odcinek o długości ok. 1,5 km). Zarówno krańce tramwajowe zlokalizowane w okolicach ul. Kłosowej, jak i przy ul. Rybaki lub wiadukcie kolejowym,
powinny pełnić funkcję zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
Opisany układ tras komunikacji tramwajowej w zachodniej części miasta zapewni połączenia bezpośrednie komunikacją szynową relacji z osiedla Dajtki, osiedla Nad Jeziorem Długim, Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ze Śródmieściem i dalej, po przesiadce lub bezpośrednio, z pozostałymi instytucjami, obiektami i osiedlami objętymi już zasięgiem komunikacji tramwajowej.
Priorytety dla komunikacji autobusowej
Inwestycje w infrastrukturę drogową przeznaczoną dla autobusów, wszędzie tam gdzie
występuje bardzo duży ruch drogowy, szczególnie w szczytach komunikacyjnych, powinny
opierać się na budowie wydzielonych pasów tylko dla autobusów, bądź na przeznaczeniu części
wydzielonej dla tramwajów również dla autobusów komunikacji miejskiej. Budowa buspasów
i tzw. trambuspasów (wspólnych pasów autobusowo-tramwajowych) powinna mieć miejsce

207

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

tylko w lokalizacjach, które dają wymierne korzyści dla komunikacji autobusowej – w postaci
redukcji opóźnień. Szczegółowo, lokalizacje te zostały wskazane w podrozdziale 8.1.
Priorytety dla komunikacji autobusowej powinny objąć ciąg ulic: Pieniężnego – 1 Maja –
Partyzantów – Limanowskiego – al. Sybiraków/Jagiellońska.
Wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. stan techniczny mostu Św. Jakuba w ciągu ul. Pieniężnego dopuszcza do ruchu wyłącznie pojazdy, których masa całkowita nie przekracza 3,5
tony. Wyjątek stanowią pojazdy komunikacji miejskiej, które dopuszczane są do ruchu na zasadzie zgody warunkowej, ograniczonej terminem. Konkurencyjność komunikacji miejskiej obsługującej Śródmieście względem komunikacji indywidualnej, uzależniona jest od bezpiecznej
możliwości przeprawy przez obiekt w ul. Pieniężnego oraz od nadania priorytetu dla komunikacji autobusowej w tej ulicy, która umożliwi dojazd do ścisłego Śródmieścia nieobciążony
koniecznością uczestniczenia w kongestii z innymi użytkownikami dróg. Budowa buspasów
i przebudowa mostu w tym miejscu, poza priorytetem dla komunikacji zbiorowej, zapewni
również bezpieczeństwo dla komunikacji indywidualnej.
Ulica Partyzantów wymaga nadania priorytetu komunikacji autobusowej, gdyż jest źródłem kongestii, prowadzącej do znaczących opóźnień autobusów komunikacji miejskiej w kierunku z i do dworca kolejowego Olsztyn Główny.
Obecne natężenie ruchu w ciągu al. Wojska Polskiego oraz liczba linii autobusowych
korzystających z tej ulicy, nie wskazują na konieczność budowy wydzielonych pasów dla autobusów, zarówno w układzie komunikacyjnym obowiązującym do czasu uruchomiania komunikacji tramwajowej, jak i po jej uruchomianiu. Taka potrzeba występuje jednak w odniesieniu
do sąsiedniej ulicy głównej prostopadłej do ul. Partyzantów – ul. Limanowskiego.
Buspasy w ciągu: ul. Jagiellońska (co najmniej od ul. Bydgoskiej), al. Sybiraków (co najmniej od ul. Rataja), a następnie w ul. Limanowskiego, dają dużą szansę na zachowanie konkurencyjności komunikacji miejskiej z transportem indywidualnym dla mieszkańców osiedli północnych oraz gmin ościennych. Dodatkowo wskazuje się, poza budową buspasów w ul. Limanowskiego, na konieczność przebudowy wiaduktu im. Powstańców Węgierskich (z uwzględnieniem możliwości uruchomienia w przyszłości na tym wiadukcie komunikacji tramwajowej).
Znaczne usprawnienie dla komunikacji autobusowej zapewniłyby planowane wydzielone
pasy dla autobusów i tramwajów w ulicach:


Krasickiego – w kierunku północnym: co najmniej od przystanku „Wańkowicza” do ul. Synów Pułku;



Krasickiego – w kierunku południowym: co najmniej od przystanku „Boenigka” do ul. Wilczyńskiego;



Synów Pułku – od ul. Krasickiego do ul. Pstrowskiego;
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Wyszyńskiego – od ul. Pstrowskiego do al. Piłsudskiego, w obydwu kierunkach;



Dworcowa – od zintegrowanego węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy dworcu Olsztyn Główny do al. Piłsudskiego, w obydwu kierunkach.
Potrzeba utworzenia nowych priorytetów dla komunikacji autobusowej w latach 2020-

2027 będzie pochodną analizy, która zostanie przeprowadzona po wprowadzeniu nowego
układu komunikacyjnego, uwzględniającego nowe trasy tramwajowe i zewnętrzną obwodnicę
miasta.
Rozbudowa systemu ITS
W ramach rozbudowy systemu ITS do 2020 r. należy przede wszystkim obejmować nim
kolejne skrzyżowania, nadając priorytet przejazdu dla pojazdów komunikacji miejskiej. Ponadto, zwiększeniu powinna ulec liczba tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz kamer
monitoringu miejskiego, obejmujących swoim zasięgiem perony, wiaty i urządzenia ITS zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej. Rozbudowana powinna zostać również sieć
stacjonarnych automatów biletowych oraz system Olsztyńskiej Karty Miejskiej.
W celu dalszego uspokajania ruchu pojazdów indywidualnych w mieście należałoby rozwijać podsystem rejestracji pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowania na czerwonym
świetle oraz podsystem rejestracji pomiaru prędkości chwilowej. Do 2020 r. należy również
podjąć działania mające na celu ograniczenie wjazdu do miasta pojazdów, których masa całkowita przekracza 30 ton – utworzenie systemu ważenia pojazdów na wjazdach na teren miasta oraz automatyczne informowanie służb o użytkownikach dróg niestosujących się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i oznakowania w mieście.
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym
Do 2020 r. zdecydowanej poprawie musi ulec obsługa pasażerów korzystających zarówno z usług pojazdów komunikacji miejskiej, jak i ze środków transportu komunikacji regionalnej i międzymiastowej w obrębie dworca kolejowego Olsztyn Główny oraz dworca autobusowego. W ramach realizacji budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego należy przewidzieć budowę peronów postojowych i przystankowych dla pojazdów komunikacji miejskiej obsługujących ok. 15 linii autobusowych, korzystających z przystanków w rejonie dworców. Wraz
z planowaną budową peronów przystankowych postojowych dla pojazdów komunikacji regionalnej i międzymiastowej z zapleczem dla obsługi i dla pasażerów, węzeł stanowić będzie centrum integracji komunikacji miejskiej z komunikacją regionalną i dalekobieżną.
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Stanowiska obsługi pasażerów komunikacji miejskiej autobusowej powinny znajdować
się w okolicach budowanego w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” przystanku tramwajowego „Dworzec Główny”,
przy pl. Konstytucji 3 Maja. Dzięki tej inwestycji pasażerowie będą mieli do dyspozycji zintegrowane centrum przesiadkowe kumulujące na niewielkim obszarze różne środki transportu:
miejskie tramwajowe i autobusowe, regionalne, międzymiastowe, międzynarodowe. Usprawni
to zdecydowanie obsługę zarówno mieszkańców miasta, jak i pasażerów przyjezdnych, a także
turystów, którzy obecnie wokół dworców kolejowego i autobusowego w Olsztynie mają do dyspozycji ok. 10 rozproszonych przystanków autobusowych (miejskich i pozamiejskich) oraz minibusowych – oddalonych od siebie i od dworca kolejowego nawet o kilkaset metrów.
Realizacja nowego układu przystanków przesiadkowych powinna zapewniać wygodne
przemieszczanie się pomiędzy nimi, bez barier architektonicznych i innych utrudnień, z odpowiednim oznakowaniem i z ułatwieniami dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się.
We wszystkich miejscach oczekiwania pasażerów powinny się znaleźć co najmniej zadaszone
i osłonięte przed warunkami atmosferycznymi, miejsca do siedzenia, automaty do zakupu biletów i inne udogodnienia dla podróżnych.
Przystanki w węźle powinny być ponadto wyposażone w tablice z kompleksową informacją pasażerską, w tym prezentujące rzeczywisty czas odjazdu, głosowe zapowiedzi przyjazdów,
mapy i schematy sieci i węzłów komunikacyjnych oraz drogowskazy kierujące pasażerów w odpowiednie rejony dworca zintegrowanego. W miejscach największego obciążenia potokami pasażerów należy zainstalować infokioski i elementy systemu informacji miejskiej (SIM).
Rozbudowa systemu dróg rowerowych
Do 2020 r. należy przewidzieć również rozbudowę systemu komunikacyjnych dróg rowerowych w Olsztynie.
Należy usprawnić ruch rowerowy, poprzez wybudowanie komunikacyjnych dróg rowerowych, uzupełniających istniejący układ infrastruktury. Należy dążyć do stworzenia spójnego,
czytelnego i bezpiecznego systemu komunikacji rowerowej, obejmującego teren całego miasta
i przenoszącego ruch rowerowy o charakterze codziennych dojazdów do miejsca pracy, nauki,
itp.
Ponadto, do 2020 r. należy wyposażyć istniejące i tworzone drogi rowerowe w elementy
infrastruktury towarzyszącej – w postaci stojaków i parkingów rowerowych; elementów systemu informacji miejskiej (SIM), w tym drogowskazów przeznaczonych dla ruchu rowerowego
(umieszczonych w węzłowych miejscach całego systemu miejskiego) i tablic informacyjnych
zawierających treści promujące korzystanie z tworzonego systemu komunikacji rowerowej.
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Drogi rowerowe powinny być wyposażone w samoobsługowe stacje naprawy rowerów
umieszczane w lokalizacjach istotnych dla ruchu rowerowego. Wskazane jest zainstalowanie
urządzeń pomiarowych służących zbieraniu informacji na temat natężenia ruchu rowerowego
na wybranych odcinkach systemu. Informacje pochodzące z takich urządzeń mogą służyć
w przyszłości do optymalizacji działań skierowanych na dalszy rozwój systemu oraz mogą dostarczać danych pomocnych w działaniach upowszechniających korzystanie z komunikacji rowerowej.
Rozbudowa systemu dróg rowerowych oraz urządzeń systemu i infrastruktury komunikacji rowerowej musi być konsultowana i uzgadniana z miejskim oficerem rowerowym w Olsztynie.
Rozbudowa dróg rowerowych została zgłoszona w projekcie „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie” do realizacji ze wsparciem środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach nowego horyzontu finansowania 2014-2020. Budowane drogi rowerowe będą wyposażane zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
W tabeli 57 przedstawiono podsumowanie niezbędnych działań inwestycyjnych.
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Tab. 57. Działania inwestycyjne przewidziane do 2020 r. i do 2027 r.
Obszar działań

Konieczne działania
Do 2020 r.


rozbudowa sieci tramwajowej od skrzyżowania ulic Sikorskiego, Wilczyńskiego i Płoskiego zlokalizowanego na granicy osiedli Jaroty i Generałów, poprzez ulice: Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego i Dworcową – do skrzyżowania ulic Dworcowej
i Towarowej



rozbudowa sieci tramwajowej wzdłuż ul. Wilczyńskiego od skrzyżowania
ulic Wilczyńskiego i Krasickiego na granicy osiedli Jaroty i Pieczewo
w kierunku pętli autobusowej Pieczewo ul. Wilczyńskiego – wraz z budową krańcówki tramwajowej (zintegrowanego węzła przesiadkowego)



rozbudowa sieci tramwajowej wzdłuż części ul. Płoskiego – na odcinku
od skrzyżowania ulic Witosa, Płoskiego i Bukowskiego na osiedlu Jaroty
w kierunku południowym – wraz z budową krańcówki tramwajowej (zintegrowanego węzła przesiadkowego)



rozbudowa sieci tramwajowej w al. Piłsudskiego – od pl. Inwalidów Wojennych do skrzyżowania z ul. Kościuszki



rozbudowa sieci tramwajowej wzdłuż części al. Warszawskiej i ul. Dybowskiego – na odcinku od skrzyżowania al. Warszawskiej i ul. Tuwima
w kierunku campusu studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wraz z budową krańcówki tramwajowej (zintegrowanego węzła
przesiadkowego)

Rozbudowa sieci
tramwajowej

Do 2027 r.


rozbudowa sieci tramwajowej wzdłuż ul. Kętrzyńskiego – od pl. Ofiar
Katynia do pl. Bema i dalej poprzez wiadukt im. Powstańców Węgierskich – ulicami Limanowskiego i Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Borową lub ul. Wiosenną, wraz z budową krańcówki tramwajowej (zintegrowanego węzła przesiadkowego)



rozbudowa sieci tramwajowej od krańcówki tramwajowej przy ul. 11 Listopada, poprzez ulice: Nowowiejskiego, Konopnickiej i Szarych Szeregów do pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej



rozbudowa sieci tramwajowej od pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
wzdłuż al. Schumana i ul. Sielskiej do ul. Kłosowej – wraz z budową
krańcówki tramwajowej (zintegrowanego węzła przesiadkowego)



rozbudowa sieci tramwajowej od pl. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
wzdłuż ul. Bałtyckiej do wiaduktu kolejowego lub okolic skrzyżowania
z ul. Rybaki – wraz z budową krańcówki tramwajowej (zintegrowanego
węzła przesiadkowego)
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Obszar działań

Konieczne działania
Do 2020 r.

Priorytety dla komunikacji autobusowej



budowa wydzielonych pasów dla autobusów komunikacji miejskiej
wzdłuż ul. Pieniężnego – od ul. Szrajbera do ul. 1 Maja;



budowa wydzielonych pasów dla autobusów komunikacji miejskiej
wzdłuż ul. Partyzantów w obu kierunkach, co najmniej od ul. Kajki
do pl. Bema w kierunku osiedla Podleśna i planowanego zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz od ul. Kajki do ul. 1 Maja, w kierunku
ścisłego centrum



budowa wydzielonych pasów dla autobusów komunikacji miejskiej
wzdłuż ul. Partyzantów – w obydwu kierunkach, na odcinku pl. Bema –
planowany zintegrowany węzeł przesiadkowy



budowa wydzielonych pasów dla autobusów komunikacji miejskiej
w ciągu wiaduktu im. Powstańców Węgierskich oraz ul. Limanowskiego
– w obydwu kierunkach



budowa wydzielonych pasów dla autobusów komunikacji miejskiej
na odcinku al. Sybiraków – co najmniej od ul. Rataja do ul. Jagiellońskiej



budowa wydzielonych pasów dla autobusów komunikacji miejskiej
na odcinku ul. Jagiellońskiej – od ul. Bydgoskiej do ul. Limanowskiego



budowa wydzielonych pasów dla tramwajów i autobusów komunikacji
miejskiej na odcinku ul. Krasickiego – od ul. Wańkowicza do ul. Synów
Pułku



budowa wydzielonych pasów dla tramwajów i autobusów komunikacji
miejskiej na odcinku ul. Krasickiego od przystanku „Boenigka”
do ul. Wilczyńskiego



budowa wydzielonych pasów dla tramwajów i autobusów komunikacji
miejskiej na odcinku ul. Synów Pułku – od ul. Krasickiego do ul. Pstrowskiego



budowa wydzielonych pasów dla tramwajów i autobusów komunikacji
miejskiej na odcinku ul. Wyszyńskiego – od ul. Pstrowskiego do al. Piłsudskiego, w obydwu kierunkach



budowa wydzielonych pasów dla tramwajów i autobusów komunikacji
miejskiej na odcinku ul. Dworcowej – od ul. Partyzantów do al. Piłsudskiego, w obydwu kierunkach

Do 2027 r.


analiza potrzeb nadania priorytetu dla komunikacji autobusowej w latach 2020-2027, przygotowana przez organizatora transportu
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Obszar działań

Konieczne działania
Do 2020 r.

Rozbudowa systemu ITS



rozbudowa systemu organizacji ruchem na kolejnych skrzyżowaniach,
nadającego priorytet przejazdu dla pojazdów komunikacji miejskiej



zwiększenie liczby tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz kamer
monitoringu miejskiego obejmujących swoim zasięgiem perony, wiaty
i urządzenia ITS zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej



rozbudowa sieci stacjonarnych automatów biletowych



rozbudowa systemu Olsztyńskiej Karty Miejskiej



rozbudowa podsystemu rejestracji pojazdów przejeżdżających przez
skrzyżowania na czerwonym świetle



rozbudowa podsystemu rejestracji pomiaru prędkości chwilowej



budowa systemu ważenia pojazdów na wjazdach na teren miasta oraz
systemu automatycznego informowania służb o użytkownikach dróg niestosujących się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i oznakowania w mieście

Do 2020 r.
Budowa Zintegrowanego węzła
przesiadkowego
przy dworcu głównym



budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu Olsztyn
Główny, w którego skład powinny wchodzić także perony postojowe
i przystanki dla pojazdów komunikacji miejskiej obsługujące ok. 15 linii
autobusowych



miejsce obsługi pasażerów komunikacji miejskiej zlokalizowane w okolicach planowanego w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” przystanku tramwajowego „Dworzec Główny” oraz dworca kolejowego i autobusowego

Do 2020 r.


budowa komunikacyjnych dróg rowerowych uzupełniających istniejący
układ infrastruktury dla ruchu rowerowego



wyposażenie istniejących i tworzonych dróg rowerowych w elementy infrastruktury towarzyszącej w postaci stojaków i parkingów rowerowych



wyposażenie istniejących i tworzonych dróg rowerowych w elementy
systemu informacji miejskiej (SIM), w tym w drogowskazy przeznaczone
dla ruchu rowerowego i tablice informacyjne zawierające treści promujące korzystanie z tworzonego systemu komunikacji rowerowej



wyposażenie istniejących i tworzonych dróg rowerowych w samoobsługowe stacje naprawy rowerów umieszczane w lokalizacjach istotnych
dla ruchu rowerowego



wyposażenie istniejących i tworzonych dróg rowerowych w urządzenia
pomiarowe służące zbieraniu informacji na temat natężenia ruchu rowerowego na wybranych odcinkach systemu komunikacji rowerowej

Rozbudowa systemu dróg rowerowych

Źródło: opracowanie własne.
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8.9. Modyfikacje sieci komunikacyjnej i tras poszczególnych linii
W wyniku podjętych do 2020 r. działań inwestycyjnych, polegających m.in. na rozbudowie sieci torowisk oraz nadaniu priorytetu na wybranych ciągach komunikacji autobusowej,
układ tras linii olsztyńskiej komunikacji miejskiej powinien ulec modyfikacji.
Zakończenie budowy sieci torowisk w ciągu części ulic: Płoskiego, Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego, Dworcowej, al. Warszawskiej i Dybowskiego w 2020 r. pozwoli na wprowadzenie korekty dwóch z trzech tras linii tramwajowych
planowanych do uruchomienia po zakończeniu realizacji projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” w 2015 r. i na uruchomienie co
najmniej trzech kolejnych linii tramwajowych. W 2020 r. sieć tramwajowa składałby się zatem
z przynajmniej 6 linii tramwajowych stanowiących podstawowy środek transportu dla mieszkańców korzystających z usług komunikacji miejskiej w relacjach osiedla południowe – śródmieście, osiedla południowe – fabryka Michelin / osiedle Pojezierze / planowany zintegrowany
węzeł przesiadkowy oraz osiedla południowe – campus studencki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
Linia tramwajowa nr 1, pierwotnie planowana do uruchomienia w 2015 r. jako linia nr 51,
łącząca ul. Witosa poprzez al. Sikorskiego z krańcówką przy ul. 11 Listopada, w 2020 r. zostałaby przekierowana z ul. Płoskiego i Witosa na ul. Wilczyńskiego do krańcówki Pieczewo i tym
samym w 2020 r. stałaby się podstawowym środkiem komunikacji dla mieszkańców Jarot
(znacznej części ul. Wilczyńskiego), Pieczewa i części osiedla Generałów, przemieszczających
się do Śródmieścia.
Linia tramwajowa nr 2, pierwotnie planowana do uruchomiania w 2015 r. jako linia nr 52,
w 2020 r. w dalszym ciągu pełniłaby funkcję linii komunikującej południową część Jarot (ul. Witosa) oraz część os. Generałów z al. Sikorskiego, okolicami Szpitala Wojewódzkiego i ul. Kościuszki oraz ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym zlokalizowanym przy dworcu Olsztyn
Główny.
Trasa linii tramwajowej nr 3, pierwotnie planowanej do uruchomienia w 2015 r. jako linii
53, w 2020 r. uległaby wydłużeniu w kierunku budynków Wydziału Nauk Humanistycznych
oraz Biblioteki Uniwersyteckiej, zlokalizowanych przy ul. Dybowskiego na terenie campusu studenckiego.
Planowana rozbudowa sieci torowisk pozwoliłaby ponadto na uruchomienie co najmniej
trzech kolejnych linii tramwajowych – o numerach 4, 5 i 6.
Linia tramwajowa nr 4 swój początek miałaby na osiedlu Tęczowy Las. W dalszej kolejności trasa linii nr 4 prowadziłaby ulicami: Płoskiego, Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku,
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Wyszyńskiego, al. Piłsudskiego i Dworcową – do zintegrowanego węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy dworcu Olsztyn Główny. Linia tramwajowa nr 4 stanowiłaby podstawowy
środek transportu dla mieszkańców Jarot i części os. Generałów w podróżach pomiędzy osiedlami południowymi a fabryką Michelin, os. Pojezierze i zintegrowanym węzłem przesiadkowym (podobnie jak trasa linii nr 1 w relacji osiedla południowe – Śródmieście).
Kolejną nową linią tramwajową uruchomioną w 2020 r. byłaby linia nr 5, łącząca osiedle
Pieczewo ze Śródmieściem. Pomimo wspólnych przystanków krańcowych z linią nr 1, przebieg
trasy i funkcje jakie pełniłaby linia nr 5, byłyby odmienne. Linia 5 umożliwiałaby połączenie
osiedla Pieczewo i wschodniej części Jarot z fabryką Michelin, częściami osiedli Kormoran i Pojezierze oraz ze Śródmieściem. O ile mieszkańcy Pieczewa zyskaliby możliwość wyboru jednej
z dwóch linii w przypadku podróży do Śródmieścia, o tyle dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej wzdłuż ul. Krasickiego, linia nr 5 stanowiłaby podstawowy środek transportu w podróżach do Śródmieścia. Linia nr 5 na mocno obciążonym ruchem pasażerskim
odcinku Krasickiego-Wilczyńskiego – pl. Inwalidów Wojennych stanowiłaby również uzupełnienie dla linii nr 4, która szczególnie w godzinach szczytów będzie obciążona pasażerami podróżującymi z i do centralnej części Jarot (ul. Wilczyńskiego).
Planowana rozbudowa sieci tramwajowej do 2020 r. umożliwiłaby docelowo uruchomienie kolejnej linii tramwajowej – nr 6, łączącej krańcówkę zlokalizowaną na osiedlu Pieczewo
oraz przystanki usytuowane wzdłuż części ul. Wilczyńskiego i al. Sikorskiego poprzez ul. Tuwima z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (kraniec przy ul. Dybowskiego). Uruchomienie
linii tramwajowej o takim przebiegu pozwoli na wycofanie z tej relacji komunikacji autobusowej.
Planowana do 2020 r. rozbudowa sieci torowisk tramwajowych umożliwia uruchomienie
co najmniej jeszcze jednej linii tramwajowej – nr 7, o przebiegu: Kanta – Witosa – Płoskiego
– al. Sikorskiego – Obiegowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – Dworcowa – Towarowa – okolice zajezdni tramwajowej. Jednakże uruchomienie linii o takim przebiegu musiałoby zostać poprzedzone szczegółową analizą ekonomiczną przedsięwzięcia oraz analizą aktualnych wyników badań marketingowych.
Proponowane zmiany w przebiegu tras linii tramwajowych uruchomionych w wyniku zakończenia realizacji projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” w 2015 r. oraz uruchomienie co najmniej trzech kolejnych linii tramwajowych wynikających z planowanego rozwoju sieci tramwajowej w kolejnych latach, spowoduje
konieczność wdrożenia określonych zmian w sieci autobusowej olsztyńskiej komunikacji miejskiej oraz przebiegu tras poszczególnych linii autobusowych.
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W związku z rozbudową sieci tramwajowej – przede wszystkim w rejonie osiedli południowych, fabryki Michelin oraz części osiedli Kormoran, Pojezierze, a także Kortowa, Śródmieścia i zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu Olsztyn Główny – proponuje się
wprowadzenie zmian wyłącznie w trasach linii autobusowych obsługujących te rejony Olsztyna.
Do 2020 r. zlikwidowanych powinno zostać pięć linii autobusowych, a trasy trzech kolejnych
powinny ulec modyfikacji. Jednocześnie przyjęto, że organizator transportu miejskiego w Olsztynie do końca 2015 r. wprowadzi nową zasadę numeracji dla różnych środków transportu,
tworzących system olsztyńskiej komunikacji miejskiej, polegającą na numeracji linii tramwajowych w zakresie od 1 do 99, numeracji linii autobusowych dziennych w zakresie od 101 do 999
oraz linii autobusowych nocnych w zakresie od N1 do N99.
Do 2020 r. likwidacji powinny ulec linie: 121, 130, 202, 204 i 303, pierwotnie planowane
do uruchomienia w 2015 r. jako linie: 21, 30, 43 (dotyczy linii 202 i 204 powstałych z linii 43)
i 33.
Po 2020 r. pasażerowie linii 121, w zależności od odcinka trasy, będą mieli do dyspozycji
w dalszym ciągu zarówno pozostałe, jak i nowe połączenia autobusowe (np. na odcinku Bartąska Rondo – ul. Wilczyńskiego – linię 136 czy też ul. Krasickiego – osiedla przemysłowe –
linię 120 o nowym przebiegu trasy) oraz także nowe połączenia tramwajowe – linie 4 i 5,
pokrywające się częściowo z planowaną do uruchomienia od IV kwartału 2015 r. trasą linii
oznaczonej wcześniej numerem 21.
Linie autobusowe 130 i 303, łączące osiedla południowe z terenem campusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zastąpione zostaną linią tramwajową nr 6, która
w znacznym stopniu pokrywa się z trasami likwidowanych linii autobusowych.
Budowa sieci tramwajowej wzdłuż ul. Wilczyńskiego, na odcinku pętla autobusowa Pieczewo – al. Sikorskiego/ul. Płoskiego, spowoduje również brak konieczności dowozu pasażerów
z centralnej i wschodniej części Jarot oraz z osiedla Pieczewo do realizowanej w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” linii
tramwajowej wzdłuż al. Sikorskiego i tym samym likwidację od 2020 r. linii 202 i 204, mających
pełnić od IV kwartału 2015 r. funkcję linii dowozowych do tramwaju (wcześniej zaplanowanych
pod numerem 43).
Modyfikacji w 2020 r. powinny ulec trasy linii: 113, 120 i 126, na trasach planowanych
na 2015 r. jako odpowiednio linii: 13, 20 i 26.
Linia 113 w związku z uruchomieniem na odcinku Pieczewo – ul. Wilczyńskiego – ul. Krasickiego – ul. Synów Pułku – ul. Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – ul. 11 Listopada linii tramwajowej nr 5, skrócona zostanie do pętli Nagórki. Pasażerowie z dzielnic nieobjętych inwestycjami tramwajowymi, tj. Dajtki i Podgrodzie, zachowają bezpośrednie połączenie z centrum
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i rejonem fabryki Michelin dzięki linii autobusowej nr 113, z kolei mieszkańcy Pieczewa
i wschodniej części Jarot do Śródmieścia oraz osiedli Kormoran i Pojezierze dojadą bezpośrednio linią tramwajową nr 5.
W związku z uruchomieniem linii tramwajowej nr 5, po 2020 r. zmianie powinna ulec
także trasa linii autobusowej nr 120. Dzięki połączeniu osiedla Pieczewo ze Śródmieściem liniami tramwajowymi nr 1 i 5, linia autobusowa nr 120 od skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Żołnierską powinna zostać skierowana w ulice: Dworcową, Kołobrzeską, Leonharda, Towarową
i z powrotem ul. Dworcową oraz ul. Lubelską, aby docelowo dotrzeć do pętli autobusowej
zlokalizowanej przy ul. Cementowej. Proponowana trasa tej linii, pomimo likwidacji linii 121,
zapewni bezpośrednie połączenie części osiedli Jaroty i Pieczewo z osiedlem przemysłowym.
Uruchomienie po 2020 r. linii tramwajowej nr 4 spowoduje zmianę trasy linii autobusowej
nr 26. Połączenie komunikacją tramwajową ul. Wilczyńskiego m.in. z ul. Wyszyńskiego
i ul. Dworcową oraz ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym zlokalizowanym przy dworcu
Olsztyn Główny, pozwoli na skierowanie linii 126 z ul. Wilczyńskiego w al. Sikorskiego, ul. Wańkowicza i dalej w ul. Krasickiego. Dalszy przebieg trasy tej linii nie zmieniłby się. Nowa trasa
linii 126 utrzymywałaby połączenie os. Generałów, nieobjętego bezpośrednio komunikacją
tramwajową, z okolicami fabryki Michelin oraz ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy
dworcu. Linia 126 w obrębie osiedla Nagórki zastąpiłaby również częściowo połączenia realizowane do 2020 r. przez linię 121, jak np. ul. Wańkowicza – okolice fabryki Michelin – al. Piłsudskiego – ul. Dworcowa – zintegrowany węzeł przesiadkowy przy dworcu Olsztyn Główny.
W tabeli 57 zaprezentowany został kompletny wykaz tras linii tramwajowych i autobusowych planowanych do uruchomienia w 2020 r. – po zakończeniu inwestycji związanych z rozbudową sieci tramwajowej. Poza zmianami opisanymi w powyższym podrozdziale, zaprezentowany w tabeli 57 wykaz linii zakłada również modyfikacje tras oraz inne zmiany dotyczące
wybranych linii, które organizator transportu planuje wdrożyć wraz z nowym układem komunikacyjnym w 2015 r. lub w latach 2016-2019 (w zależności od posiadanych środków finansowych) – w ramach aktualizacji założeń przyjętego w 2013 r. wariantu nowego układu komunikacyjnego ważnego po uruchomieniu linii tramwajowych w 2015 r. Aktualizacja ta uwzględnia
wyniki badań wielkości popytu zrealizowanych w sieci obecnie funkcjonujących linii autobusowych w 2014 r.
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Tab. 58. Proponowane trasy linii tramwajowych i autobusowych
w nowym układzie komunikacyjnym obowiązującym po 2020 r.
Oznaczenie linii

Przebieg trasy
Linie tramwajowe

1

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Sikorskiego – Obiegowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – WYSOKA BRAMA

2

KANTA – Witosa – Płoskiego – Sikorskiego – Obiegowa – Żołnierska – Kościuszki – DWORZEC GŁÓWNY

3

DWORZEC GŁÓWNY – Kościuszki – Żołnierska – Obiegowa – Sikorskiego – Tuwima –
Warszawska – Dybowskiego – UNIWERSYTET CENTRUM KONFERENCYJNE

4

TĘCZOWY LAS – Płoskiego – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego
– al. Piłsudskiego – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY

5

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – WYSOKA BRAMA

6

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Sikorskiego – Tuwima – Warszawska – Dybowskiego –
UNIWERSYTET CENTRUM KONFERENCYJNE

7
opcjonalna

KANTA – Witosa – Płoskiego – Sikorskiego – Obiegowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – Dworcowa – Towarowa – ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA
Linie autobusowe

101

103

DWORZEC GŁÓWNY – Partyzantów – Kajki /z powrotem: pl. Pułaskiego – Kajki/ – Kopernika – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – Wczasowa – Hozjusza – REDYKAJNY
DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Pstrowskiego – al. Niepodległości – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR
(w dni powszednie: Słoneczna – al. Warszawska – Kalinowskiego – Szostkiewicza – BRZEZINY)

105

OSIEDLE MAZURSKIE – Pstrowskiego – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – 11 Listopada
– pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Śliwy
– Barczewskiego – GOTOWCA

106

(wybrane kursy: CEMENTOWA – Lubelska – Budowlana – Towarowa) SKŁADOWA –
Towarowa – Dworcowa – al. Piłsudskiego – 1 Maja – Partyzantów – Artyleryjska – Bałtycka
– GUTKOWO
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Oznaczenie linii

Przebieg trasy

107

JAKUBOWO – al. Wojska Polskiego – Sybiraków – Limanowskiego – Partyzantów – Dworcowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej
/z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka –
al. Schumana – Sielska – Kłosowa – Zbożowa – DAJTKI (wybrane kursy: Sielska – Perkoza
– ŁUPSTYCH)

109

OSIEDLE PODLEŚNA – Jagiellońska – Limanowskiego – Partyzantów – Kajki /z powrotem: pl. Pułaskiego – Kajki/ – Kopernika – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności
Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – SŁONECZNY STOK

110

POLMOZBYT – al. Piłsudskiego (wybrane kursy przez: Rejewskiego – PARK NAUKOWO
TECHNOLOGICZNY – Rejewskiego – al. Piłsudskiego) – Leonharda – Kołobrzeska – Głowackiego – al. Piłsudskiego – 1 Maja – Partyzantów – al. Wojska Polskiego – JAKUBOWO
(wybrane kursy: Oficerska – Fałata – „DOM KOMBATANTA”)

111

NAGÓRKI – Wańkowicza – al. Sikorskiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Żołnierska
– Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem:
Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – GUTKOWO

113

NAGÓRKI – Wańkowicza – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego
– 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego –
Szrajbera – Śliwy – al. Warszawska – Armii Krajowej – Sielska – Kłosowa – Zbożowa –
DAJTKI

116

(wybrane kursy: KLEWKI – Szczęsne) OSIEDLE MAZURSKIE – Pstrowskiego – Wyszyńskiego – Żołnierska – Obiegowa – Pstrowskiego – al. Niepodległości – Szrajbera –
Pieniężnego – pl. Jedności Słowiańskiej – 11 Listopada /z powrotem: Pieniężnego/ –
1 Maja – Partyzantów – Limanowskiego – Niedziałkowskiego /z powrotem: Żeromskiego/
– Jagiellońska – Reymonta /z powrotem: Paderewskiego – Limanowskiego/ – ZientaryMalewskiej – Cicha – Poprzeczna – Zientary-Malewskiej (wybrane kursy przez: ZientaryMalewskiej – Jesienna – INDYKPOL – Jesienna – Zientary-Malewskiej) – Tracka – TRACK

117

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego
– Żołnierska – Obiegowa – al. Piłsudskiego – 1 Maja – Partyzantów – al. Wojska Polskiego
– JAKUBOWO (wybrane kursy: al. Wojska Polskiego – Wadąska – CMENTARZ DYWITY-WADĄSKA)

120

PIECZEWO – Wilczyńskiego – Krasickiego – Synów Pułku – Pstrowskiego – Dworcowa –
Kołobrzeska – Leonharda – Towarowa – Dworcowa – Lubelska – CEMENTOWA

126

OSIEDLE GENERAŁÓW – Wilczyńskiego – Sikorskiego – Wańkowicza – Krasickiego –
Synów Pułku – Wyszyńskiego – al. Piłsudskiego – Dworcowa – Partyzantów – Limanowskiego – Jagiellońska – JAGIELLOŃSKA-OGRODY

127

WITOSA – Krasickiego – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Pstrowskiego – al. Niepodległości – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – Wczasowa – Hozjusza – REDYKAJNY
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Oznaczenie linii

Przebieg trasy

128

BRZEZINY – Wawrzyczka – Tuwima – Iwaszkiewicza – al. Obrońców Tobruku – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego /z powrotem: 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej – Pieniężnego/ – al. Piłsudskiego – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (wybrane kursy: Lubelska – CEMENTOWA)

131

PIECZEWO – Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Synów Pułku – Wyszyńskiego – Żołnierska
– Dworcowa – Partyzantów – Limanowskiego – Jagiellońska – Poprzeczna – ZientaryMalewskiej – Jesienna – INDYKPOL

136

BARTĄSKA-RONDO – Bartąska – Wilczyńskiego – Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego /z powrotem: 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej – Pieniężnego/ – 1 Maja – Partyzantów – al. Wojska Polskiego – Jagiellońska – JAGIELLOŃSKA-SZPITAL

201

KUTRZEBY – Kleeberga – Hallera – Wilczyńskiego – Płoskiego – TĘCZOWY LAS, linia

jednokierunkowa

203

ANDERSA – Sikorskiego – Wilczyńskiego – Kutrzeby – Kleeberga – Hallera – Wilczyńskiego – OSIEDLE GENERAŁÓW, linia jednokierunkowa

205

TĘCZOWY LAS – Płoskiego – Witosa – Krasickiego – Wańkowicza – Orłowicza – Synów
Pułku – al. Sikorskiego – GALERIA WARMIŃSKA – al. Sikorskiego – Wańkowicza –
Krasickiego – Witosa – Płoskiego – TĘCZOWY LAS

302

DAJTKI – Zbożowa – Kłosowa – Sielska – Armii Krajowej – al. Warszawska – Dybowskiego
– Słoneczna – STARY DWÓR, funkcjonuje tylko w dni powszednie w roku akademickim

309

JAKUBOWO – al. Wojska Polskiego – Sybiraków – Limanowskiego – Partyzantów –
1 Maja – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej /z powrotem: Pieniężnego/ – Pieniężnego – Szrajbera – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – STARY DWÓR,

funkcjonuje tylko w dni powszednie w roku akademickim
401

REYMONTA – Jagiellońska – Wadąg – Kieźliny – Cmentarz Dywity – Dywity – Różnowo
– Słupy – Wadąg – Jagiellońska – Poprzeczna – Cicha – REYMONTA

402

REYMONTA – Jagiellońska – Wadąg – Słupy – Różnowo – Dywity – Cmentarz Dywity –
Kieźliny – Wadąg – Jagiellońska – Poprzeczna – Cicha – REYMONTA

404

DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Towarowa – Budowlana – Lubelska – Klebark Mały
– WÓJTOWO-LESZCZYNOWA, linia funkcjonuje w sezonie działkowym – od kwietnia

do października

N01

DWORZEC GŁÓWNY – Dworcowa – Żołnierska – Kościuszki – al. Piłsudskiego – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej – Pieniężnego – Szrajbera – Śliwy – al. Warszawska –
Tuwima – al. Sikorskiego – Wańkowicza – Krasickiego – Wilczyńskiego – Pieczewo – Wilczyńskiego – Krasickiego – Witosa – Krasickiego – Wilczyńskiego – Osiedle Generałów –
Wilczyńskiego – al. Sikorskiego – Tuwima – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – al. Piłsudskiego – Kościuszki – Żołnierska – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY,

linia nocna, jednokierunkowa
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Oznaczenie linii

Przebieg trasy

N02

DWORZEC GŁÓWNY – Partyzantów – 1 Maja – 11 Listopada – pl. Jedności Słowiańskiej
– Pieniężnego – Szrajbera – Mochnackiego – Grunwaldzka – Bałtycka – Gutkowo – Bałtycka – Grunwaldzka – Mochnackiego – Śliwy – al. Warszawska – Dybowskiego – Słoneczna – Słoneczny Stok – Słoneczna – Dybowskiego – al. Warszawska – Armii Krajowej
– Sielska – Dajtki – Kłosowa – Sielska – Armii Krajowej – al. Warszawska – Śliwy – Szrajbera – Pieniężnego – 1 Maja – al. Wojska Polskiego – Sybiraków – Limanowskiego – Partyzantów – DWORZEC GŁÓWNY, linia nocna, jednokierunkowa

Źródło: opracowanie własne.

Wszelkie proponowane i planowane do wprowadzenia po 2020 r. zmiany w trasach linii
autobusowych powinny zostać poprzedzone i zweryfikowane badaniami marketingowymi –
szczegółowymi badaniami napełnienia wszystkich linii komunikacyjnych organizowanych przez
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie we wszystkich rodzajach dni tygodnia. Organizator transportu w Olsztynie powinien przeprowadzać badania napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej rytmicznie – co najmniej raz na dwa lata. Po zrealizowaniu kompleksowych
badań napełnienia w 2014 r., kolejne powinny zostać przeprowadzone w 2016 r. – po wdrożeniu nowego układu komunikacyjnego wynikającego z uruchomienia pierwszych trzech linii
tramwajowych – oraz w 2018 r. – jako badania poprzedzające kolejne zmiany w układzie komunikacyjnym miasta Olsztyna związane z rozbudową sieci tramwajowej.
8.10. Propozycje połączeń Olsztyna z gminami ościennymi
Rozwój miasta Olsztyna wiąże się również z migracją olsztynian i osiedlaniem się ich
w miejscowościach gmin ościennych. Te procesy suburbanizacyjne w ostatnich latach spowodowały znaczny wzrost liczby mieszkańców przylegających do miasta miejscowości. Szacuje
się, że trend ten w najbliższych latach będzie się utrzymywał. Planowanie transportu publicznego w Olsztynie powinno więc uwzględniać nie tylko siatkę połączeń miejskich, ale również
pozamiejskich. Aby jednak możliwe było utrzymywanie połączeń pozamiejskich, gminy
ościenne muszą partycypować w kosztach utrzymywania linii łączących miejscowości zlokalizowane na ich obszarze wokół Olsztyna z miastem. Stan obecny pokazuje jednak, że osiągnięcie porozumienia nie jest takie proste. Spośród gmin ościennych, tylko gmina Dywity bierze
udział w kosztach utrzymania połączeń międzygminnych. Bez zagwarantowania środków finansowych na transport publiczny w budżetach samorządów gmin ościennych nie uda się zrealizować celu rozwinięcia siatki połączeń komunikacji miejskiej poza miasto Olsztyn.
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Dodatkowym utrudnieniem dla rozwoju komunikacji miejskiej na obszarach gmin ościennych jest występująca dysproporcja w traktowaniu samorządów miast i samorządów pozostałych jednostek samorządu terytorialnego w możliwości pozyskania dotacji z budżetu państwa
do ulg ustawowych stosowanych w przewozach. Komunikacja miejska była dotychczas i będzie
nadal takiej możliwości pozbawiona. Komunikacja komercyjna, która obecnie zapewnia mieszkańcom okolicznych gmin połączenia transportem zbiorowym z Olsztynem, do końca 2016 r.
może korzystać z prawa refundacji strat spowodowanych stosowaniem ulg ustawowych.
Gminy ościenne nie muszą dofinansowywać komunikacji zbiorowej lub dofinansowanie
ograniczają do niezbędnego zakresu dowozu dzieci do szkół i nie są obecnie zainteresowane
przekazywaniem dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie na ich terenie komunikacji miejskiej.
Sytuacja ulegnie zmianie po 1 stycznia 2017 r., kiedy o refundację strat z tytułu stosowania ulg ustawowych będzie mógł wystąpić tylko operator, za pośrednictwem organizatora
(lecz nadal z wyłączeniem komunikacji miejskiej). Przewoźnicy utracą to prawo i zmuszeni
będą do znacznego podwyższenia cen biletów, a często także do likwidacji linii. Gminy ościenne
nie mogą organizować linii obejmujących swoją trasą Olsztyna bez porozumienia z miastem.
Jednak po podpisaniu porozumienia na szczeblu gminnym, taka komunikacja z mocy prawa
stałaby się komunikacją miejską, przez co dopłaty z budżetu państwa nie byłyby możliwe.
Ponadto, miasto Olsztyn, które jest organizatorem komunikacji miejskiej, z pewnością nie wyrazi zgody na organizowanie przez okoliczną gminę sieci odrębnej komunikacji na swoim terenie. Może więc wystąpić dla okolicznych gmin sytuacja przymusowa – przystąpienia do olsztyńskiej komunikacji miejskiej jako jedynego sposobu zaspokojenia potrzeb swoich mieszkańców w zakresie transportu publicznego.
Alternatywą dla takiego rozwiązania jest zorganizowanie komunikacji powiatowej przez
powiat olsztyński – wówczas powiat jako organizator zapewniałby operatorom możliwość
otrzymania dotacji z tytułu stosowania ulg ustawowych. Aby jednak linie komunikacyjne zorganizowane przez powiat olsztyński mogły obejmować swoją trasą miasto, powiat olsztyński
(ziemski) musiałby zawrzeć porozumienie z powiatem grodzkim – miastem Olsztynem.
Organizatorem takich linii może być również samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ponieważ linie obejmujące swoją trasą miasto Olsztyn i okoliczne gminy – w przypadku
braku porozumienia pomiędzy gminami a miastem oraz pomiędzy powiatem ziemskim a miastem – stają się wojewódzkimi przewozami pasażerskimi, gdyż prowadzą przez dwa powiaty:
grodzki i ziemski. Organizowanie poszczególnych linii lokalnych przez samorząd województwa
wydaje się jednak niezwykle mało prawdopodobne.
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Jak wynika z powyższego, miasto Olsztyn będzie miało wpływ po 1 stycznia 2017 r.
na kształt funkcjonowania komunikacji zbiorowej o charakterze użyteczności publicznej w okolicznych gminach, jeśli planowane linie będą miały przebieg także przez jego obszar.
Należałoby założyć, że uda się osiągnąć porozumienie pomiędzy władzami gmin ościennych oraz miasta Olsztyna i utworzyć połączenia, które służyłyby mieszkańcom gmin przyległych oraz Olsztyna. Formuła tych połączeń powinna być rozstrzygnięta w drodze negocjacji
zainteresowanych stron z udziałem powiatu olsztyńskiego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Planowane połączenia pomiędzy gminami ościennymi a Olsztynem do 2020 r. mogłoby
obejmować m.in. miejscowości:


w gminie Gietrzwałd: Kudypy, Gronity, Naterki, Sząbruk, Unieszewo, Woryty, Łajsy,
Tomaryny, Biesal, Gietrzwałd, Podlejki i Naglady;



w gminie Jonkowo: Warkały, Giedajty, Wrzesina, Stękiny, Mątki, Jonkowo, Węgajty, Godki,
Wołowno, Szałstry, Porbady, Stare Kawkowo, Nowe Kawkowo i Pupki;



w gminie Dywity: Wadąg, Kieźliny, Dywity, Różnowo, Słupy, Bukwałd, Barkweda,
Brąswałd, Ługwałd, Spręcowo, Frączki, Gradki, Nowe Włóki, Tuławki, Gady, Dąbrówka
Wielka, Sętal i Rozgity;



w gminie Barczewo: Nikielkowo, Barczewko, Ruszajny, Barczewo, Łęgajny, Wójtowo,
Bogdany, Bartołty Wielkie, Kierzliny, Rejczuchy i Skajboty;



w gminie Purda: Nowa Kaletka, Butryny, Purda, Marcinkowo, Trękusek, Klewki, Szczęsne,
Pajtuny, Prejłowo, Patryki, Silice, Klebark Wielki, Klebark Mały i Ostrzeszewo;



w gminie Stawiguda: Ruś, Bartąg, Bartążek, Gryźliny, Wymój, Stawiguda, Rybaki, Pluski,
Dorotowo, Tomaszkowo i Gągławki.
Poza wymienionymi miejscowościami, do siatki połączeń mogłyby zostać włączone inne

miejscowości i to niekoniecznie wyłącznie z gmin ościennych. Zakres sieci transportu zbiorowego będącego w organizacji Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie zależy jednak
od możliwości finansowych poszczególnych gmin i ich zdolności w partycypowaniu w kosztach
utrzymania połączeń. Możliwe jest także tworzenie połączeń o charakterze powiatowym pomiędzy zainteresowanymi gminami, uwzględniającymi również tworzenie wspólnych połączeń
do Olsztyna – po zawarciu porozumienia powiatów ziemskiego i grodzkiego. Schemat możliwej
sieci połączeń w ramach powiatu olsztyńskiego przedstawia rysunek 24.
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Rys. 24. Propozycja sieci połączeń w ramach powiatu olsztyńskiego
Źródło: opracowanie własne.
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9. Finansowanie usług przewozowych
9.1. Podział zadań przewozowych
Dla miast dużych i średnich – do których można zaliczyć Olsztyn – oraz przyległych
do nich obszarów objętych obsługą komunikacji miejskiej, udział transportu publicznego w realizacji potrzeb przewozowych nie powinien być mniejszy niż 50%16. W gminach wiejskich
udział transportu zbiorowego w realizacji potrzeb transportowych nie powinien być mniejszy
niż 25%.
W analizie priorytetów komunikacyjnych dla miasta Olsztyna i innych miast Polski
Wschodniej przedstawionej w dokumencie „Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Polsce Wschodniej – Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW”
stwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań marketingowych, że 72% mieszkańców Olsztyna korzysta z komunikacji miejskiej.
W badaniach ankietowych zrealizowanych w kwietniu 2013 r. przez Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Olsztynie, przeprowadzonych w okresie od 16 do 26 kwietnia 2013 r. bezpośrednio
w autobusach na losowo wybranych liniach, 81,5% respondentów zadeklarowało, że regularnie korzysta z transportu zbiorowego, a kolejne 15%, że korzysta z niego minimum raz w tygodniu.
Zrealizowane dla Olsztyna opracowania planistyczne jak dotychczas nie pozwalają
na jednoznaczną identyfikację aktualnego podziału zadań przewozowych. Można jednak przypuszczać, na podstawie spadającej liczby pasażerów komunikacji miejskiej i rosnącej kongestii
drogowej, że udział transportu indywidualnego ciągle wzrasta – kosztem transportu zbiorowego. W dzielnicach ze słabszą obsługą transportem publicznym, potrzeby przewozowe zaspokajane są w większości transportem indywidualnym, a w dzielnicach miasta o dobrej obsłudze komunikacją zbiorową, udział transportu indywidualnego w zaspokajaniu potrzeb także
jest bardzo duży.
Celem realizacji obecnie realizowanych projektów oraz proponowanej w niniejszej strategii rozbudowie podsystemu tramwajowego komunikacji miejskiej jest co najmniej osiągnięcie
i utrzymanie w długim okresie 50% udziału transportu publicznego w realizacji potrzeb przewozowych mieszkańców.

Por. Plan zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego. Przewodnik, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2011, s. 30.
16
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9.2. Proponowane zasady planowania oferty publicznego transportu zbiorowego
Podstawową zasadą racjonalnego planowania transportu zbiorowego jest dostosowanie
podaży usług przewozowych do popytu. Jednak z uwagi na zależność popytu od oferowanej
podaży usług, występuje sprzężenie zwrotne tych dwóch czynników. W okresach spadków
liczby pasażerów należy przyjąć minimalne gwarantowane standardy obsługi komunikacyjnej
miasta, aby nie doprowadzić do degradacji systemu transportu zbiorowego w wyniku jego zbyt
niskiej atrakcyjności, a przez to – do kongestii układu drogowego miasta wskutek niekontrolowanego wzrostu komunikacji indywidualnej – samochodów osobowych. Dostępność transportu indywidualnego jest powszechna i uzależniona jedynie od dostępności miejsc parkingowych w pobliżu źródeł i celów podróży. Znaczne zmniejszanie poziomu usług przewozowych
w transporcie publicznym poza okresami szczytów przewozów prowadzi zwykle do znacznego
wzrostu kosztów jednostkowych (kosztów wozokilometra). Oznacza to, że przyjęta i zaakceptowana częstotliwość kursowania tramwajów powinna być utrzymana w długim okresie czasu
bez jej ograniczania, przy pozyskiwaniu pasażerów przez stosowanie odpowiedniej polityki
marketingowej i taryfowej.
W niniejszej strategii proponuje się następujące zasady kształtowania oferty publicznego
transportu zbiorowego:
1. W celu optymalizacji oferty przewozowej dla prawidłowego ustalenia częstotliwości kursowania nowych linii tramwajowych i zmodyfikowanych linii autobusowych, w okresie 12
miesięcy po uruchomieniu, w pełnym zakresie, podsystemu tramwajowego, przeprowadzane będą kompleksowe badania, w przekrojowych okresach, tj. w miesiącach: marzec –
kwiecień lub październik – listopad, wielkości popytu na usługi przewozowe całej olsztyńskiej komunikacji miejskiej.
2. Po wdrożeniu priorytetów w ruchu drogowym dla komunikacji publicznej, równocześnie
z badaniami marketingowymi, zbadane zostaną rzeczywiste czasy przejazdu pojazdów obydwu podsystemów w różnych porach dnia (podział doby na minimum 8 okresów) dla precyzyjnego określenia czasu niezbędnego dla pokonania odcinka pomiędzy kolejnymi przystankami.
3. W oparciu o analizy wyników badań marketingowych i badań czasu przejazdu, przeprowadzona zostanie ponowna kompleksowa optymalizacja eksploatacyjna oferty przewozowej,
obejmująca modyfikacje tras i rozkładów jazdy. Ewentualna przebudowa układu tras linii,
prowadząca do zwiększenia liczby podróży z przesiadkami, podporządkowana zostanie zasadzie niepogarszania oceny jakości świadczonych usług.
4. Wdrożone zostaną zmiany zasad korzystania z przystanków, wprowadzające podział
na przystanki udostępnione operatorom publicznego transportu zbiorowego o charakterze
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użyteczności publicznej i przystanki dostępne dla przewoźników realizujących przewozy komercyjne.
5. Trasy linii komunikacji autobusowej mogą ulegać modyfikacji w zależności od zmieniających się potrzeb pasażerów i zmieniających się celów podróży.
6. Podstawowym zadaniem w zakresie integracji będzie pełna koordynacja rozkładów jazdy
w skali całej sieci komunikacyjnej.
7. Kolejnym ważnym zadaniem w zakresie integracji będzie koordynacja rozkładów jazdy różnych rodzajów komunikacji publicznej, a docelowo także przewoźników komercyjnych,
świadczących usługi na obszarze objętym planem transportowym.
8. Polityka taryfowa realizowana przez organizatora komunikacji miejskiej zakłada w okresie
planowania utrzymanie odpłatności na poziomie 45-50%, ze zwiększeniem preferencji
dla pasażerów stale korzystających z komunikacji miejskiej – nabywających bilety okresowe.
9. W celu optymalizacji oferty przewozowej, nie rzadziej niż co 3 lata przeprowadzane będą
kompleksowe badania wielkości popytu na usługi przewozowe całej olsztyńskiej komunikacji miejskiej, z określeniem przychodowości odcinków pozamiejskich. Badania wielkości
popytu planuje się prowadzić w przekrojowych okresach, tj. w miesiącach: marzec – kwiecień lub październik – listopad. Nie rzadziej niż co 5 lat prowadzone będą badania popytu
w okresie wakacji.
10. Rytmicznie, nie rzadziej niż co 5 lat, prowadzone będą badania marketingowe preferencji
i zachowań komunikacyjnych mieszkańców.
11. Realizowane inwestycje taborowe i infrastrukturalne będą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych oraz będą zmniejszać negatywne oddziaływanie transportu publicznego
na środowisko. Preferowane będą zakupy taboru spełniającego najwyższe normy czystości
spalin.
Nowe połączenia autobusowe będą uruchamiane, o ile taką potrzebę uzasadnią wyniki
prowadzonych cyklicznie badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców (zgłaszane postulaty uruchomienia nowego połączenia komunikacją miejską okażą się w danej
dzielnicy statystycznie istotne), a możliwości finansowe miasta i gmin ościennych na to pozwolą.
Trasy ewentualnych nowych linii dedykowanych, obsługiwanych taborem o mniejszej
pojemności, np. midibusami, poprowadzone zostaną znacznie w pobliżu najważniejszych lokalnych celów i źródeł ruchu. W przypadku konieczności objęcia trasami lokalnych linii midibu-
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sowych ulic lub rejonów w kilku sąsiadujących ze sobą dzielnicach, ich trasy mogą być wytyczane także międzydzielnicowo, ale przy przyjęciu zasady dowozu do punktów przesiadkowych,
aby nie stanowiły one konkurencji dla połączeń sieci tramwajowej.
9.3. Polityka taryfowa
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie opracowywał docelową politykę taryfową,
która zostanie wdrożona wraz z uruchomieniem komunikacji tramwajowej, opisaną w p. 8.6.
System taryfowy jest czynnikiem decydującym o atrakcyjności transportu publicznego,
stąd wynikające z niego rodzaje biletów i ich ceny, powinny być utrzymywane na poziomie
niższym, niż zapewniającym pokrycie całości kosztów. Ma to na celu umożliwienie realizacji
podróży wszystkim, również mniej zamożnym grupom społecznym, które nie wnoszą w ogóle
opłaty za przejazd albo pokrywają koszt przejazdu tylko w pewnym stopniu. Ceny te powinny
być również atrakcyjne w porównaniu z kosztami użytkowania pojazdów indywidualnych. Taka
polityka taryfowa oznacza, że ponoszone przez operatorów koszty eksploatacyjne, zwykle przewyższają wysokość wpływów ze sprzedaży biletów.
W dłuższym okresie, w celu uniknięcia spadku liczby pasażerów, struktura cen biletów
wymaga jednak dalszych modyfikacji. Podstawowym biletem okresowym powinien być bilet
sieciowy miesięczny o atrakcyjnej relacji cenowej w stosunku do ceny biletu jednoprzejazdowego. Należy dążyć do zwiększenia udziału biletów okresowych w przychodach ze sprzedaży
poprzez atrakcyjną cenę biletów sieciowych i wprowadzenie nowych sposobów ich dystrybucji.
Przyszła struktura taryfy biletowej powinna zapewniać możliwie największą liczbę pasażerów olsztyńskiej komunikacji miejskiej i – jednocześnie – możliwie wysoką przychodowość.
Jednym z ważnych aspektów w polityce taryfowej jest więc utrzymywanie odpowiedniej struktury cen biletów jednorazowych i okresowych. Bilet okresowy, jeśli jest łatwo dostępny (duża
sieć punktów sprzedaży) i o atrakcyjnej cenie, stanowi ważną zachętę do korzystania z usług
komunikacji miejskiej. Cena sieciowego biletu miesięcznego powinna odpowiadać cenie 25-30
biletów jednorazowych. Obecnie w Olsztynie jego cena jest wysoka, czyli relatywnie nieatrakcyjna dla pasażerów, bilet sieciowy stanowi bowiem równowartość około 38 biletów jednorazowych. Tak wysokie ceny biletów okresowych są wyjątkowe w skali kraju. W planowanej
polityce taryfowej powinna być stosowana zasada stosowania wskaźnika 25 do 30 przejazdów
na podstawie biletu jednorazowego jako równowartość ceny sieciowego (miejskiego) biletu
miesięcznego lub 30-dniowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że uatrakcyjnienie cen biletów
okresowych zmniejszy poziom wskaźnika odpłatności usług.
Obecna taryfa zostanie przebudowana wraz z wprowadzeniem systemu biletu elektronicznego.
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Wszelkie zmiany taryfowe będą wprowadzane rozważnie, na podstawie pogłębionych
analiz, aby poprzez nietrafione decyzje nie zniechęcić pasażerów do korzystania z komunikacji
miejskiej. Nadrzędnym celem modyfikacji oferty przewozowej jest bowiem zrównoważony rozwój transportu miejskiego, bez dominacji samochodów osobowych w przewozach pasażerskich.
Wszelkie zmiany w taryfie powinny mieć na celu przede wszystkich pobudzenie dodatkowego popytu – poprzez jego wygenerowanie w segmencie osób korzystających w realizacji
potrzeb przewozowych przede wszystkim z samochodów osobowych i rezygnujących z usług
transportu publicznego ze względu na nieatrakcyjne ceny. Istotne zmiany taryfy powinny być
poprzedzone analizami ich wpływu na zmiany popytu oraz badaniami marketingowymi.
Ze względu na konieczność zapewnienia określonej przychodowości systemu miejskiego
transportu zbiorowego w Olsztynie, należy przyjąć założenie niezwiększania w okresie planowania zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Wpływ na wysokość współczynnika odpłatności, a w efekcie niezbędnego dofinansowania z budżetów jednostek samorządowych, ma także stosowana polityka preferencji w dostępie
do dróg i infrastruktury przystankowej dla publicznego transportu zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej. Traktowanie w równy sposób przewozów komercyjnych, transportu
indywidualnego i publicznego transportu zbiorowego zwiększa kongestię w mieście, stwarza
konkurencję komercyjnych przewozów pasażerskich na trasach o największych potokach pasażerskich i w efekcie powoduje zmniejszanie atrakcyjności transportu publicznego oraz postępujący spadek liczby pasażerów. Dla zahamowania tendencji spadkowych, szczególnie
w segmencie pasażerów wnoszących opłaty za przejazd, ponad wynikające ze zmian demograficznych, konieczne jest systematyczne wprowadzanie preferencji dla transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej. Działania podjęte przez miasto Olsztyn pozwolą
na ograniczenie stopnia zmniejszania się współczynnika odpłatności.
9.4. Zasady finansowania działań bieżących i realizacji inwestycji
Bieżące funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie jest finansowane z dwóch źródeł. Pierwsze z tych źródeł stanowią przychody ze sprzedaży biletów, a drugie – dopłaty z budżetu miasta Olsztyna oraz gmin ościennych. Zasada będzie obowiązywała
także w okresie objętym niniejszą strategią.
Wydatki bieżące pokrywane są przychodami ze sprzedaży biletów i z opłat dodatkowych
wnoszonych przez pasażerów, wpływami z opłat i kar, wpływami z opłat za korzystanie z przystanków. Wpływy te nie pokrywają w całości ponoszonych wydatków – konieczne stają się
więc dopłaty z budżetów samorządów lokalnych, na których terenie realizowane są przewozy.
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Dopłaty te są elementem polityki socjalnej, ekologicznej i transportowej władz samorządowych, ukierunkowanych na kreowanie pożądanego podziału przewozów pomiędzy transportem
publicznym i indywidualnym.
Realizacja tego celu wymaga, aby:


utrzymywać połączenia nierentowne – transport publiczny powinien zapewniać możliwość
przejazdów także na trasach i w porach doby, które nie zapewniają efektywności ekonomicznej;



pokrywać utracone przychody operatorów związane z ustanowionym przez samorządy prawem niektórych grup społecznych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
Środki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, to także:



partycypacje gmin ościennych zainteresowanych funkcjonowaniem transportu publicznego
na ich terenie – w oparciu o porozumienia pomiędzy tymi jednostkami;



środki celowe na realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych;



wkład własny w projektach unijnych.
Miasto Olsztyn, analogicznie jak inne miasta z funkcjonującą komunikacją miejską, zmu-

szone jest przeznaczać środki z innych dochodów gminy na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Finansowanie usług komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego
w Olsztynie i okolicznych gminach, realizowane będzie z wpływów z biletów i środków z budżetu miasta Olsztyna przeznaczanych na rekompensatę dla operatora wewnętrznego oraz –
w bardzo ograniczonym zakresie – ze środków z budżetów gmin ościennych.
Prognozowane koszty i przychody ze sprzedaży biletów (w cenach z 2012 r.), przedstawione w planie transportowym dla miasta Olsztyna, dla 2020 r. i 2027 r., zaprezentowano
w tabeli 59.
Wielkość planowanych do 2027 r. nakładów inwestycyjnych wynika w głównej mierze
z planowanych do realizacji projektów modernizacji i rozwoju systemu komunikacji miejskiej
w ramach nowego horyzontu finansowania 2014-2020, ze wsparciem środkami pomocowymi
z Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”,
z planowanym wsparciem w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, oszacowany został na 326,44 mln zł, w tym koszty kwalifikowane – na 278,67 mln zł. Przewidywane
wsparcie ze środków pomocowych wynosi 236,87 mln zł. Projekt realizowany będzie w latach
2015-2020.
Całkowity koszt projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – etap II rezerwowy”, realizowanego w ramach Strategii ZIT, z planowanym wsparciem w Programie Opera-

231

Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.

cyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, oszacowany został na 192,07 mln zł, w tym koszty kwalifikowane – 165,77 mln zł. Przewidywane wsparcie ze środków pomocowych wynosi
140,90 mln zł. Projekt realizowany będzie w latach 2015-2020.
Całkowity koszt projektu „Rozbudowa oraz przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 598
na odcinku al. Warszawska – węzeł Jaroty w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna DK16”,
realizowanego w ramach Strategii ZIT, z planowanym wsparciem w Programie Operacyjnym
Polska Wschodnia 2014-2020, oszacowany został dla zadania I i III na 236,89 mln zł, a dla zadania II – na 30,0 mln zł. Przewidywane wsparcie ze środków pomocowych dla zadania I i III
wynosi 201,36 mln zł, a dla zadania II – 25,0 mln zł. Projekt realizowany będzie w latach:
zadanie I i II – 2016-2017, zadanie – III 2014-2018.
Całkowity koszt projektu „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Leonharda
do projektowanej południowej obwodnicy Olsztyna”, realizowanego w ramach Strategii ZIT,
z planowanym wsparciem w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, oszacowany został na 207,14 mln zł. Przewidywane wsparcie ze środków pomocowych wynosi
176,07 mln zł. Projekt realizowany będzie w latach 2014-2018.
Całkowity koszt projektu „Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie
do węzła drogowego Pieczewo w ciągu obwodnicy Olsztyna”, realizowanego w ramach Strategii ZIT, z planowanym wsparciem w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020,
oszacowany został na 100,0 mln zł. Przewidywane wsparcie ze środków pomocowych wynosi
85,0 mln zł. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.
Całkowity koszt projektu „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)”, realizowanego w ramach Strategii ZIT, z planowanym wsparciem w Programie Operacyjnym Polska
Wschodnia 2014-2020, oszacowany został na 105,00 mln zł. Przewidywane wsparcie ze środków pomocowych wynosi 89,25 mln zł. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.
Całkowity koszt odnowy taboru autobusowego, planowanego do realizacji przez MPK
w Olsztynie Sp. z o.o., będzie zależny od faktycznego wpływu realizacji nowych odcinków komunikacji tramwajowej w mieście na zachowania pasażerów i faktyczną wielkość potrzeb
na przewozy autobusowe. Obecnie przewiduje się w okresie realizacji strategii nabycie 90 nowych autobusów o pojemności dostosowanej do występujących potrzeb.
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10. Monitoring i ewaluacja strategii
Realizacja niniejszej strategii narażona jest na wiele ryzyk i zagrożeń. Należy je odpowiednio wcześnie przewidywać, aby móc jak najskuteczniej je powstrzymać, a także – przeciwdziałać ich skutkom.
Do najważniejszych ryzyk, związanych z realizacją strategii rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Olsztyna, można zaliczyć ryzyka:


niedostatecznego poziomu finansów publicznych miasta Olsztyna, które mogą być przeznaczone na wkład własny do projektów w określonych latach ich realizacji;



wzrostu kosztów inwestycji po ich zatwierdzeniu do realizacji lub w trakcie ich wdrażania;



nieprzewidzianych wydatków o znacznej wielkości związanych z realizacją inwestycji;



problemów technicznych związanych z realizacją inwestycji, stwarzających ryzyko ich opóźnienia w czasie;



trudności z zapewnieniem odpowiedniego poziomu finansowania bieżącego z budżetu miasta Olsztyna i przekazania odpowiedniej rekompensaty operatorom;



nadmiernego wzrostu cen paliw i energii, wynagrodzeń, itp.;



dalszego niekontrolowanego wzrostu transportu indywidualnego i związanej z tym niechęci
mieszkańców  do korzystania z transportu publicznego;



braku dostatecznej akceptacji pasażerów do zmian w układzie sieci komunikacji miejskiej
i konieczności przesiadania się;



polityczne (zmiany przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, brak odwagi politycznej w podejmowaniu koniecznych i mniej popularnych decyzji);



legislacyjne (dotyczące szczególnie zamówień publicznych, zasad finansowania, podatków,
itp.);



zmian w dostępności do środków pomocowych;



wzrostu wymogów z tytułu ochrony środowiska.
Aby przeciwdziałać występującym różnym rodzajom ryzyka, należy wdrożyć w życie

sprawny system monitorowania zmian – wówczas z odpowiednim wyprzedzeniem można
wprowadzić działania korygujące i zapobiegawcze. System monitorowania powinien objąć też
aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej, aby skutecznie wprowadzić zmiany przewidziane niniejszym planem.
Monitoring realizacji strategii powiązany jest z monitoringiem wdrażania strategii ZIT
i będzie stanowił integralną jego część. Strategia ZIT jest dokumentem podstawowym dla po-
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zyskania zewnętrznego finansowania realizacji inwestycji, a od zakresu zrealizowanych inwestycji zależy postęp we wdrażaniu niniejszej strategii. Monitoring realizacji niniejszej strategii
powiązany będzie także z monitoringiem Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020.
Strategia ZIT, po jej opracowaniu, będzie uzgodniona ze wszystkimi zainteresowanymi
gminami, sygnatariuszami Porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Olsztyna. Wszystkie zainteresowane gminy przyjmą Strategię ZIT w drodze uchwał swoich rad,
i będą odpowiedzialne za wdrożenie i realizację Strategii ZIT w swoim zakresie działania. Jako
Lidera Porozumienia, reprezentującego strony przed organami decyzyjnymi w zakresie realizacji programów operacyjnych i pomocowych, wyznaczono Gminę Miasto Olsztyn.
Realizacja strategii wymaga stałego monitorowania. Opracowanie Strategii ZIT oraz koordynacja działań z nią związanych należy, zgodnie z Porozumieniem, do zadań Komitetu Sterującego ZIT, którego przewodniczącym jest Prezydent Miasta Olsztyna. Obsługę merytoryczną
dla realizacji Strategii ZIT zapewnia Biuro ZIT usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Olsztyna. Organem doradczym w opracowywaniu Strategii ZIT i w jej wdrażaniu będzie Panel Ekspertów ZIT.
System monitoringu wdrażania niniejszej strategii będzie prowadzony przez Miasto Olsztyn we współdziałaniu z Komitetem Sterującym Porozumienia. Zakłada się, że monitoring realizacji niniejszej strategii wykonywany będzie za pomocą monitorowania stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć i zadań oraz cyklicznie – raz w roku za pomocą raportów analitycznych. Raporty analityczne będą zawierały podstawowe wielkości statystyczne w porównywalnych okresach, przedstawiane na podstawie wiarygodnych danych i informacji, z wykorzystaniem ogólnie dostępnych baz danych, w układzie na koniec wybranych okresów z porównaniem do okresów poprzednich i przewidywaniami, odnośnie okresów przyszłych.
Zakres prezentowania niezbędnych danych w raportach analitycznych zostanie ustalony
przez ZDZiT w Olsztynie w porozumieniu z odpowiednimi służbami Urzędu Miasta Olsztyna
i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Olsztyna. Raporty będą przedstawiane w ustalonych
okresach władzom miasta, regularnie, nie później niż w ciągu kwartału po upływie okresu, dla
podjęcia przez odnośne służby odpowiednich działań korygujących, zapewniających możliwie
pełną realizację niniejszej strategii.
W ramach miasta Olsztyna jednostkami budżetowymi odpowiedzialnymi za monitoring
realizacji strategii będą Urząd Miasta Olsztyna oraz Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu Miejskiego
w Olsztynie.
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W tabeli 60 przedstawiono wskaźniki monitorowania realizacji planu transportowego dla
miasta Olsztyna, które powinny być uwzględnione w ramach monitorowania realizacji niniejszej
strategii.
Tab. 59. Wskaźniki monitorowania realizacji planu zrównoważonego transportu
publicznego w Olsztynie
Badany element planu

Zakres i narzędzia badania
Dostępność podmiotowa:
udział pojazdów niskopodłogowych w inwentarzu operatorów
− stosunek cen biletów do przeciętnego wynagrodzenia
− relacja ceny biletu okresowego do odpowiedniego biletu jednorazowego
Dostępność przestrzenna:
− liczba przystanków na 1 km2
−

Zapewnienie dostępności
do transportu, w tym osobom niepełnosprawnym

−
Redukcja negatywnego wpływu
transportu na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

−
−

struktura pojazdów w inwentarzu w przekroju norm
czystości spalin
udział tramwajów w ogólnej liczbie pojazdów w ruchu
udział tramwajów w obsłudze najintensywniej zabudowanych obszarów miasta oraz rejonów o największej gęstości zaludnienia

Redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz efektu cieplarnianego i zużycia energii

−
−

struktura pojazdów w inwentarzu w przekroju norm
czystości spalin
udział tramwajów w ogólnej liczbie pojazdów w ruchu

Efektywność ekonomiczna transportu osób

−
−

wskaźnik odpłatności usług [%]
amortyzacja taboru/koszty ogółem [%]

−

liczba przystanków węzłowych integrujących wewnętrznie transport miejski oraz transport miejski i regionalny

−
−
−

wielkość popytu
struktura popytu
wskaźniki odpłatności usług w przekroju linii i obszarów

−

cyklicznie realizowane badania popytu, potrzeb, preferencji i zachowań transportowych mieszkańców

Integracja transportu

System taryfowy i inne elementy
oferty przewozowej
Dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych,
popytu i preferencji komunikacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

zbiorowego dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027”.

Okresowo, nie rzadziej niż co dwa lata, niniejsza strategia poddana zostanie procesowi
ewaluacji i jej aktualizacji. Zakłada się, że proces ewaluacji i ewentualnej aktualizacji strategii
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przeprowadzony będzie z wykorzystaniem wiedzy zewnętrznych ekspertów. Zaleca się wykorzystanie wiedzy eksperckiej podmiotów o dużym doświadczeniu we wdrażaniu systemów
transportu publicznego w większych miastach w Polsce, w tym podsystemów tramwajowych
lub podobnych. Pierwszy raz proces ewaluacji powinien być przeprowadzony po zakończeniu
realizacji obecnych inwestycji i zakończeniu pierwszego, minimum 6-miesięcznego, okresu
pracy podsystemu tramwajowego, równolegle z analizą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach nowego horyzontu finansowania 2014-2020.
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11. Załączniki
Załącznik nr 1:

Trasy linii tramwajowych i autobusowych przewidzianych do uruchomienia
po

realizacji

wszystkich

zamierzeń

inwestycyjnych

planowanych

na lata 2014-2020
Załącznik nr 2:

Planowane do 2027 r. trasy komunikacji tramwajowej oraz planowane
do 2020 r. pasy wyłącznego ruchu dla autobusów
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