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Wykaz skrótów i definicji 

AKK, Analiza Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 
oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są 
wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 
cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji. 

Autobus 
zeroemisyjny 

Autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 Prawa o ruchu drogowym, 
wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru 
w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, 
którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub 
innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
oraz trolejbus w rozumieniu art. 2 pkt 83 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 

Obszar objęty 
analizą 

Gminy na terenie których Gmina Miasta Toruń organizuje lub planuje 
organizować linie komunikacyjne w publicznym transporcie zbiorowym, 
zgodnie z wykazem znajdującym się w rozdziale 2.1. 

Organizator Organizator publicznego transportu zbiorowego – Gmina Miasta Toruń, 
Wydział Gospodarki Komunalnej – właściwajednostka samorządu 
terytorialnego, zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu 
zbiorowego na danym obszarze. 

PTZ Publiczny Transport Zbiorowy 

MZK Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. 

Plan 
transportowy 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
miasta Torunia na lata 2013-2035 przyjęty uchwałą Rady Miasta Torunia 
nr 630/2013 z dnia 24 października 2013 r. 

Ustawa Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

wzkm wozo-kilometr  
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1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr WGK-TO.272.05.2018 z 13.11. 2018 r. 
zawarta pomiędzy Gminą Miasta Toruń a International Management Services Sp. z o. o.  

Przedmiotowa analiza została sporządzona na potrzeby spełnienia obowiązków wynikających 
z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 317 z późn. zm.). W myśl art. 37 ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego w 
której liczba mieszkańców przekracza 50 000, jest zobligowana do sporządzenia co 36 
miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług 
komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których 
do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji 
gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Natomiast zgodnie z art. 36 ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego o której mowa 
powyżej, świadcząc lub zlecając usługę komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2018, poz. 2016),musi zapewnić 
odpowiedni udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze 
tej jednostki. W przypadku Torunia obszarem tym jest miasto Toruń oraz gminy z którymi 
GMT zawarła porozumienia międzygminne, czyli z Gminą Lubicz (linie 21, 23, 25), Gminą 
Zławieś Wielka (linia 36) oraz trójstronne porozumienie z Gminą Lubicz i Gminą Oborowo 
(linia 45 i 46).Określony w dokumencie udział autobusów zeroemisyjnych wynosi 30% i musi 
zostać osiągnięty do 1 stycznia 2028 r., niemniej jednak ustawa obliguje do osiągnięcia udziału 
autobusów zeroemisyjnych stopniowo: 

• 5% od 1 stycznia 2021r.; 
• 10%od 1 stycznia 2023 r.; 
• 20% od 1 stycznia 2025 r. 

Obowiązek ten dotyczy wszystkie JST powyżej 50 000 mieszkańców, chyba że 
przeprowadzona w ramach AKK analiza społeczno-ekonomiczna, uwzględniająca wycenę 
kosztów i korzyści związanych z emisją szkodliwych substancji, wskaże na brak korzyści z 
wykorzystywania autobusów zeroemisyjnych. 

Oprócz analizy społeczno-ekonomicznej, AKK musi zawierać także takie elementy jak analizę 
finansowo-ekonomiczną oraz oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją 
szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Ponadto, ustawa z 11 stycznia 2018 r. zobowiązuje do udziału społeczeństwa w opracowaniu 
analizy, zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). W opracowanej analizie kosztów i 
korzyści muszą zostać uwzględnione wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 
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Ustawa mówi również o konieczności aktualizacji planu transportowego w oparciu o wyniki 
analizy kosztów i korzyści. 1.2. Metodologia 
Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych związanych z metodyką sporządzania niniejszej 
analizy kosztów i korzyści do których odwoływałaby się ustawa, przedmiotowe opracowanie 
zostało sporządzone na podstawie praktycznych podręczników i wytycznych opublikowanych 
lub rekomendowanych przez instytucje, które w ostatnich latach zajmowały się oceną 
projektów transportowych, współfinansowanych ze środków UE. Dokumenty te określają 
szczegółowy sposób sporządzenia dokumentacji studialnej i aplikacyjnej, w tym analizy 
kosztów i korzyści. Celem takiej analizy jest m.in. wykazanie, że projekt pod względem 
kryteriów społeczno-ekonomicznych wykazuje wystarczające korzyści, aby mógł w określonej 
proporcji podlegać dofinansowaniu ze środków strukturalnych. Oznacza to, że projekt po 
uwzględnieniu wszystkich kosztów i korzyści jest z ekonomicznego i społecznego punktu 
widzenia opłacalny, a więc spełnia te same kryteria co analiza wymagana ustawą o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Z tego względu niniejszą analizę opracowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przy 
sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnych dla projektów transportowych realizowanych ze 
środków UE, z uwzględnieniem m.in. poniższych wytycznych i publikacji: 
• Niebieska Księga dla sektora transportu publicznego”, Jaspers, nowa edycja sierpień 2015; 
• „Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym”, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014), październik 
2015; 

• „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020”, MIR, marzec 2015; 

• „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych 
współfinansowanych ze środków unijnych”, Publikacja współfinansowana ze środków 
Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej programu „Infrastruktura i 
Środowisko”, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, grudzień 2014 r.; 

• „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, Warszawa, 2016 r. 

• Strona internetowa CUPT: http://www.cupt.gov.pl/?id=2248w tym m.in. aktualne tablice 
kosztów jednostkowych uwzględniające prognozy makroekonomiczne Ministerstwa 
Finansów z 25 maja 2018 r. 

W toku prac nad przedmiotową analizą uwzględniono także zapisy dokumentów o charakterze 
strategicznym i planistycznym Gminy Miasta Toruń, a w szczególności „Plan 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013 
- 2035” przyjęty uchwałą Rady Miasta Torunia nr 630/2013 z dnia 24 października 2013 r. 

 

http://www.cupt.gov.pl/?id=2248
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2. Opis stanu aktualnego 2.1. Obszar objęty analizą 
Ze względu na fakt, że linie komunikacji miejskiej i podmiejskiej organizowane przez Gminę 
Miasta Toruń swoim zasięgiem obejmują miasto Toruń oraz częściowo gminy z którymi GMT 
zawarła porozumienia międzygminne, czyli Gminę Lubicz, Gminę Zławieś Wielka oraz Gminę 
Oborowo, przedmiotowa analiza AKK dotyczyć będzie całego wymienionego obszaru. 
Niemniej jednak ze względu na to, że przewozy organizowane poza obszarem miasta mają 
charakter dowozowy i stanowią niewielką część całej pracy przewozowej zlecanej operatorowi, 
analiza otoczenia społeczno-gospodarczego dotyczyć będzie obszaru obejmującego miasto 
Toruń, co oddaje ogólny charakter całego obszaru, na którym przewoźnik świadczy usługi 
publicznego transportu zbiorowego. 2.2. Lokalizacja 
Miasto Toruń 

Toruń jest miastem na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim. Miasto Toruń 
zlokalizowane jest na terasach rzeki Wisły we wschodniej części rozszerzenia dolinnego 
zwanego Kotliną Toruńską. Północna granica administracyjna miasta przylega do Wysoczyzny 
Chełmińskiej. Od południowego wschodu Toruń ograniczony jest ujściowym odcinkiem doliny 
rzeki Drwęcy. 

Toruń jest siedzibą marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, organów samorządu 
województwa, czyli Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego 
Sejmiku Wojewódzkiegooraz jednostek wojewódzkich im podporządkowanych, a także 
siedzibą starosty powiatu toruńskiego. Jest również jednym z miast centralnych Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

W Toruniu nie ma administracyjnych dzielnic. Miasto od 2005 roku podzielone jest na 24 
części (dla celów urzędowych). Inny podział zastosowany został przy tworzeniu jednostek 
pomocniczych gminy, które w Toruniu nazywają się okręgami. Obecnie istnieje 13 Rad 
Okręgów (Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Skarpa, 
Rubinkowo, Jakubskie-Mokre, Wrzosy, Chełmińskie, Staromiejskie, Bydgoskie), których 
przedstawicieli wybierają mieszkańcy danego obszaru. Rady danych okręgów stanowią ciała 
opiniodawcze dla Rady Miasta Torunia. 
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Rysunek 1. Podział administracyjny miasta 

 
1. Starotoruńskie 

Przedmieście 
2. Barbarka 3. Bielany 4. Bydgoskie 

Przedmieście 
5. Wrzosy 6. Koniuchy 7. Chełmińskie 

Przedmieście 
8. Rybaki 

9. Stare Miasto 10. Katarzynka 11. Mokre 12. Jakubskie 
Przedmieście 

13. Rubinkowo 14. Winnica 15. Grębocin nad 
Strugą 

16. Bielawy 

17. Na Skarpie 18. Kaszczorek 19. Piaski 20. Podgórz 
21. Glinki 22. Stawki 23. Rudak 24. Czerniewice 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny 

Gmina Miasta Toruń wraz z powiatem toruńskim (Toruński Obszar Funkcjonalny) wchodzi 
w skład bicentrycznej aglomeracji bydgosko-toruńskiej, która oficjalnie powstała w kwietniu 
2014 roku. W skład Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oprócz Torunia i powiatu 
toruńskiego, wchodzą m.in.: miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, a także gminy: Łabiszyn, 
Szubin, Nakło nad Notecią i Kowalewo Pomorskie. Obszar ten zamieszkuje ponad 850 tys. 
osób, co stanowi prawie 41% ludności blisko dwumilionowego województwa kujawsko-
pomorskiego. Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny, zajmujący powierzchnię 3744 km², 
stanowi zatem jeden z największych obszarów miejskich w Polsce. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Starotoru%C5%84skie_Przedmie%C5%9Bcie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbarka_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielany_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoskie_Przedmie%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Starotoru%C5%84skie_Przedmie%C5%9Bcie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoskie_Przedmie%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzosy_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniuchy_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mi%C5%84skie_Przedmie%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybaki_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mi%C5%84skie_Przedmie%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_%28cz%C4%99%C5%9B%C4%87_urz%C4%99dowa_Torunia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynka_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokre_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakubskie_Przedmie%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakubskie_Przedmie%C5%9Bcie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rubinkowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winnica_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%99bocin_nad_Strug%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielawy_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%99bocin_nad_Strug%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Na_Skarpie_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszczorek
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piaski_%28Toru%C5%84%29&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rz_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glinki_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawki_%28Toru%C5%84%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerniewice_%28Toru%C5%84%29
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Rysunek 2. Toruń oraz powiat toruński 

 
Źródło: https://www.powiattorunski.pl/ 
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Rysunek 3. Bydgosko-Toruński ObszarFunkcjonalny na tle województwa kujawsko-
pomorskiego 

 
Źródło:http://zit.btof.pl/obszar-funkcjonalny 
 2.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 2.3.1. Demografia 
Według danych na koniec 2017 r. Toruń liczy ok. 202,6 tys. mieszkańców, co stanowi ok 10% 
mieszkańców województwa. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lata i jest porównywalny 
do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 

Najwyższą liczbę ludności Torunia odnotowano w 2000 roku (210 tys.). Obecnie miasto 
cechuje spadek ludności. Głównym tego powodem jest osiedlanie się mieszkańców w 
podmiejskich gminach, które bezpośrednio graniczą z miastem (Łysomice, Lubicz, Zławieś 
Wielka, a także Mała i Wielka Nieszawka. Prognozowana liczba mieszkańców Torunia w 2050 
roku wynosi ok. 158 tys. osób1. 

                                                
1 Źródło: Dane GUS na koniec 2017 r. 
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2.3.2. Gospodarka 
Toruń to regionalny ośrodek gospodarczy, biznesowy, a także siedziba władz lokalnych oraz 
kluczowych organizacji gospodarczych. Jest siedzibą władz samorządowych województwa 
kujawsko-pomorskiego, a także ważnym węzłem komunikacyjnym (autostrada A1). Miasto jest 
liderem w województwie pod względem ilości największych przedsiębiorstw, a także 
najwyższego w regionie wynagrodzenia za pracę oraz niskiego bezrobocia.  

Na koniec 2017 roku stopa bezrobocia w Toruniu wynosiła 5,2%, dla porównania wartość ta 
dla całego województwa wynosi 10%. Toruń przoduje również w pozyskiwaniu środków 
unijnych, co pozwala na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych. Jako jedyne miasto w 
województwie uzyskało klasę A, tzn. najwyższą atrakcyjność inwestycyjną dla wszystkich 
analizowanych sekcji gospodarki narodowej. Miasto jest również drugim pod względem 
ważności ośrodkiem dojazdowym do pracy w regionie. 2.4. Organizator i operatorzy publicznego transportu zbiorowego 
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem PTZ na danym 
obszarze jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego, która zapewnia jego 
funkcjonowanie na tym obszarze. Za prawidłowe funkcjonowanie komunikacji autobusowej i 
tramwajowej na terenie Gminy Miasta Toruń odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Torunia. Jest to wydział odpowiedzialny za organizację przewozów 
komunikacji zbiorowej na obszarze miasta oraz gmin z którymi GMT zawarła porozumienia w 
zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym, czyli z Gminą Lubicz (linie 
21, 23, 25), Gminą Zławieś Wielka (linia 36) oraz trójstronne porozumienie z Gminą Lubicz i 
Gminą Oborowo (linia 45 i 46). 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa sposób wyboru operatora publicznego 
transportu zbiorowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, operatorem jest 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.  

Aktualnie na obszarze objętym analizą przewozy w ramach linii miejskich i podmiejskich 
realizuje Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. MZK funkcjonuje w tej formie 
prawnej od 2 stycznia 2012 roku. Do 1 stycznia 2012 roku działał jako zakład budżetowy 
Gminy Miasta Torunia. Przekształcenia dokonano na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia: 
„Uchwała nr 173/11 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przekształcenia 
zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu poprzez likwidację w celu 
utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. 

Przedmiotem działalności MZK jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie 
zbiorowych przewozów pasażerskich na terenie miasta Torunia 
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2.5. System transportowy i sieć komunikacyjna 2.5.1. Układ drogowy 
Toruń znajduje się na trasie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (tzw. VI korytarz 
TINA), biegnącego z Gdańska do Cieszyna i dalej przez Słowację i Czechy na Bałkany. W 
korytarzu tym biegnie przechodząca przez miasto droga krajowa nr 91 (dawna DK nr 1) oraz 
autostrada A1 okalająca Toruń od strony wschodniej. Toruń jako centralnie położone miasto w 
Polsce jest najważniejszym węzłem komunikacyjnym w województwie i jednocześnie bardzo 
istotnym węzłem transportowym w systemie dróg krajowych.  

Rysunek 4. Układ drogowy województwa kujawsko-pomorskiego 

 
Źródło: www.torun.pl 

Oprócz ww. drogi krajowej nr 91 przez miasto przebiega droga krajowa nr 15 Poznań-Olsztyn 
oraz droga krajowa nr 80 Bydgoszcz-Toruń. Miasto leży również na trasie głównych 
europejskich szlaków tranzytowych - tutaj przecinają się najważniejsze drogi krajowe, jedyna 
w regionie autostrada A1 pomiędzy węzłami Toruń-Południe i Lubicz oraz droga szybkiego 
ruchu S-10, stanowiąca południową obwodnicę Torunia. 

Układ drogowy Torunia łączy się z autostradą A1 (Autostrada Bursztynowa - Amber 
One):Gdańsk - Toruń - Cieszyn. Drogi krajowe przebiegające przez Toruń: 

• nr 91 (dawna DK nr 1): Gdańsk - Toruń - Cieszyn, 
• nr S-10: droga ekspresowa Szczecin - Toruń - Warszawa, 
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• nr 15: Wrocław - Toruń - Olsztyn, 
• nr 80: Bydgoszcz - Toruń - węzeł autostradowy „Lubicz” pod Toruniem. 

Układ drogowy miasta tworzy ponad 470 km dróg, w tym zdecydowana większość (ponad 320 
km) to drogi gminne, a dalej powiatowe, krajowe i wojewódzkie. Ponad 3/4 długości 
toruńskich dróg to drogi o nawierzchni utwardzonej - większość z nich jest pokryta asfaltem, 
część kostką granitową, brukiem lub nawierzchnią betonową. W sieci dróg miejskich wyróżnia 
się trzy podstawowe elementy: główny układ drogowy, pozostałe drogi układu drogowego oraz 
drogi osiedlowe. Największy wpływ na jakość poruszania się po mieście ma oczywiście 
główny układ drogowy, który obsługuje największą część ruchu pojazdów, w tym także ruch 
tranzytowy. Najważniejsze trasy tego układu to: 

• most drogowy przez Wisłę w Toruniu im. gen. Elżbiety Zawackiej wraz z Trasą 
Wschodnią i nowym przebiegiem przez miasto drogi krajowej nr 91 (dawna DK nr 1) 
oraz rozbudową ul. Łódzkiej, 

• Trasa Średnicowa Północna, docelowo wytyczona od ul. Olsztyńskiej przecina Trasę 
Wschodnią, ul. Grudziądzką, ul. Szosa Chełmińska, ul. Szosa Okrężna do ul. Szosa 
Bydgoska, 

• Trasa Staromostowa, docelowo wytyczona od drogi ekspresowej nr 10 (tzw. Węzeł 
Kluczyki) przecina Trasę Średnicową Podgórza, plac Armii Krajowej, most im. Józefa 
Piłsudskiego, plac Rapackiego, plac Niepodległości, wchodzi w ul. Szosa Chełmińska i 
dalej przecina Trasę Średnicową Północną, ul. Polną i biegnie dalej aż do granicy miasta. 

Wśród innych dróg głównego układu drogowego miasta należy wskazać także: ul. Szosa 
Lubicka - łączącą miasto z toruńskim węzłem autostrady A1, ul. Olsztyńską, ul. Skłodowskiej-
Curie, ul. Żółkiewskiego i Kościuszki, ul. Grudziądzką, plac Bpa Chrapka, ul. Szosa 
Chełmińska, ul. Kraszewskiego - plac Hoffmanna – Broniewskiego, ul. Polną i Równinną, ul. 
Szosa Okrężna, a na lewobrzeżu: wymienioną wcześniej ul. Łódzką, ul. Andersa (mała 
obwodnica południowa miasta) oraz fragmentem okalającej Toruń od południa drogi 
ekspresowej S-10. 

Wszystkimi drogami w mieście zarządza Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. Do jego zadań 
należy planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych 
obiektów inżynierskich. 2.5.2. Transport kolejowy 
Przez miasto Toruń przechodzi 6 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego 
lub towarowego: 

• LK 18: Kutno - Piła Główna; 
• LK 27: Nasielsk - Toruń Wschodni; 
• LK 353: Poznań Wschód – Skandawa; 
• LK 734: Nieszawka - Toruń Towarowy TRB; 
• LK 246: Toruń Wschodni - Olek 

Stacją obsługującą ruch kolejowy jest Toruń Główny, część transportu kolejowego 
obsługiwana jest również przez stację Toruń Wschodni. 
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2.5.3. Transport rowerowy 
Długość dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na koniec 2017 r. wynosiła w Toruniu 
110 km oraz ponad 5 tysięcy miejsc parkingowych dla rowerów.Od 2015 r. w Toruniu 
uruchomiono ogólnodostępne, bezpłatne i samoobsługowe stacje naprawcze rowerów. Do tej 
pory w miejscach wskazanych przez mieszkańców stanęły trzy takie stacje. Służą one 
rowerzystom potrzebującym szybkiej i prostej naprawy roweru, takiej jak regulacja siodełka, 
dokręcenie śrub, regulacja kierownicy, pompowanie kół. Pod względem nasycenia 
infrastrukturą rowerową (długość dróg dla rowerów w stosunku do długości ulic) Toruń 
znajduje się na trzecim miejscu w kraju, osiągając wskaźnik 20%. 

Aktualnie w mieście nie funkcjonuje system rowerowy polegający na możliwości 
wypożyczenia jednośladu. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest wzrost 
zainteresowania tym środkiem transportu przez mieszkańców.W chwili obecnej powstaje 
Koncepcja rozwoju Komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023, która stanie się 
podstawowym dokumentem planistycznym dla rozwoju komunikacji rowerowej w mieście na 
kolejne lata. Najistotniejszym zadaniem wskazywanym przez autorów projektu tego 
dokumentu jest spięcie istniejących tras rowerowych w spójną sieć, zapewniającą efektywność 
ruchu rowerowego oraz wzrost udziału ruchu rowerowego w podróżach ogółem do poziomu 
przewyższającego 10% (obecnie jest to ok. 4%). 2.5.4. Komunikacja miejska 
Na sieć komunikacyjną miasta składa się w głównej mierzepubliczny transport zbiorowy 
realizowany w ramach przewozów tramwajowych i autobusowych, który w całości jest 
obsługiwany przez MZK w Toruniu Sp. z o. o. W 2016 r. z usług toruńskiej komunikacji 
miejskiej skorzystało łącznie 53,8 mln pasażerów. Poniżej syntetycznie opisano sieć 
komunikacyjną miasta oraz infrastrukturę transportową, oddzielnie dla przewozów 
tramwajowych i autobusowych. 

2.5.4.1. Sieć komunikacyjna 

Sieć komunikacyjna Torunia składa się z 41 linii autobusowych, w tym 38 linii dziennych i 3 
nocne oraz 7 linii tramwajowych, z czego 2 linie kursują tylko w nocy. 

Poniżej przedstawiono schemat sieci komunikacyjnej Torunia dla linii dziennych. 
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Rysunek 5. Schemat sieci komunikacyjnej Torunia – linie dzienne 
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System komunikacji miejskiej obejmuje niemal cały obszar Torunia. Przewozy autobusowe 
poza usługami świadczonymi na terenie miasta są realizowane również w ramach porozumień 
międzygminnych. Na ich mocy GMT jest organizatorem przewozów autobusowych na terenie 
gmin Lubicz, Zławieś Wielka i Oborowo w zakresie linii 21, 23, 25, 36, 45 i 46. Niemniej 
jednak łączna praca przewozowa realizowana poza obszarem miasta to niecałe 600 tys. wzkm, 
czyli ok. 6%rocznej pracy przewozowej MZK (według danych za 2018 rok)..  

Poniżej przedstawiono zestawienie kursujących linii tramwajowych wraz z określeniem 
kierunku i czasu przejazdu. 

Tabela 1. Zestawienie linii tramwajowych kursujących w Toruniu 

Nr linii Relacja Czas przejazdu 

1 OLIMPIJSKA- UNIWERSYTET  32 minuty 

2 ELANA - MOTOARENA 29 minut 

3 WSCHODNIA - REJA 25 minut 

4 ELANA -UNIWERSYTET 30 minut 

5 MOTOARENA - OLIMPIJSKA 33 minuty 

1N OLIMPIJSKA - UNIWERSYTET 31 minut 

3N ELANA-MOTOARENA 30 minut 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK, stan na listopad 2018 r. 

W porównaniu do sieci linii komunikacji autobusowej, sieć tramwajowa swoim zasięgiem 
obejmuje znacznie mniejszy obszar miasta. Zlokalizowana jest głównie w zachodnich, 
środkowych i wschodnich częściach Torunia. Aktualnie brak komunikacji tramwajowej w 
południowych i północnych dzielnicach miasta, niemniej jednak obecnie prowadzone są 
inwestycje polegające na modernizacji wybranych odcinków tras tramwajowych oraz budowie 
nowej linii do osiedla Jar w północnej części miasta. Planowany termin zakończenia inwestycji 
to IV kwartał 2020 r. Po uruchomieniu nowej trasy tramwajowej, dotychczasowa praca 
przewozowa w komunikacji autobusowej zostanie wykorzystana na wzmocnienie pozostałych 
linii. W poniższej tabeli zestawiono autobusową pracę przewozową w ujęciu rocznym w latach 
2015-2017, oraz plan na lata 2018-2020. 

Tabela 2. Realizowana praca przewozowa w komunikacji autobusowej 

Lp. Rok Wykonana lub planowana praca 
przewozowa [wzkm] 

Zmiana r/r 
[%] 

1. 2015                                            9 759 682     - 
2. 2016                                            9 916 104     1,6% 
3. 2017                                          10 269 702     3,6% 
4. 2018 - plan                                          10 298 000     0,3% 
5. 2019 - plan                                          10 299 000     0,0% 
6. 2020 - plan                                          10 350 000     0,5% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK i organizatora 
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2.5.4.1. Infrastruktura tramwajowa 

Infrastruktura tramwajowa w Toruniu ma długość 50,952 km toru pojedynczego. Sieć 
tramwajowa w całości znajduje się w granicach administracyjnych miasta i łączy jego 
wschodnią i zachodnią część. Obecnie plany rozbudowy sieci tramwajowej skierowane są na 
obszary północnych dzielnic miasta. 

Torowisko w zdecydowanej części jest dwutorowe, jedynie na długości około 1,47 km 
występuje jednotorowy odcinek. W mieście aż 84,30% odcinków torowisk jest wydzielona z 
jezdni. Sieć torowa składa się z odcinków torów szlakowych rozdzielonych węzłami 
rozjazdowymi oraz zakończona 4 pętlami tramwajowymi.  Na terenie miasta przy ul. 
Sienkiewicza znajduje się zajezdnia tramwajowa, która pełni funkcję zarówno obiektu obsługi 
technicznej jak i postoju tramwajów.  

Stan torowisk tramwajowych jest zadowalający, w ponad 80,72% torowisko wykonane jest w 
konstrukcji podsypkowej. Pozostała część torowiska, czyli ok.  9,82 km tp, zabudowana jest 
nawierzchnią drogową lub warstwą ziemi obsianą trawą (konstrukcja torowiska 
bezpodsypkowa). Sieć trakcyjna zasilana jest z 3 podstacji.  

Poniżej w tabeli przedstawiono aktualny stan eksploatowanych tramwajów. 

Tabela 3. Stan taboru tramwajowego eksploatowanego przez MZK 
Lp. Rodzaj Ilość Przystosowanie do obsługi 

osób starszych i 
niepełnosprawnych 

Średni wiek Lata 
produkcji/dostawy 

1 Tramwaje typu 
Konstal 805Na 

27 nie 34,3 1980 – 1990 

2 Tramwaje typu 
Konstal 805Na - 
zmodernizowane 

18 nie 34,8 
po 

modernizacji: 
7,52 

1980 – 1990 
Modernizacja: 

2007: 2 szt. 
2008: 2 szt. 
2009: 2 szt. 
2010: 3 szt. 
2011: 3 szt. 
2013: 4 szt. 
2014: 2 szt. 

2 122 NbT 6 tak 3,9 2014-2015 

3 121 NbT 6 tak 3,49 2015 

4 dwukierunkowe 5 tak 2,85 2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK, stan na listopad 2018 r. 

2.5.4.2. Infrastruktura autobusowa 

MZK w Toruniu Sp. z o. o. utrzymuje stałą liczbę autobusów, tj. 152 szt. Obecnie przewoźnik 
jest w trakcie wymiany najstarszych pojazdów. Dotychczasowa polityka taborowa opierała się 
głównie na eksploatacji autobusów wykorzystujących tradycyjne źródła zasilania, czyli 
autobusy z silnikiem Diesla, w tym 1 hybrydowy, natomiast 3 autobusy są zasilane gazem 
ziemnym (CNG). Od 2019 r. na liniach pojawią się nowe pojazdy, będą to zarówno autobusy 
Diesla jak i hybrydowe. W kolejnych latach na liniach komunikacyjnych Torunia pojawią się 
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również autobusy elektryczne, co jest efektem działań Spółki w zakresie pozyskania środków 
zewnętrznych, zarówno z fundusz strukturalnych UE jak i krajowych. Realizowane bądź 
planowane do realizacji są obecnie 3 projekty taborowe: 

• Projekt pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, 
POIiŚ, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, w ramach 
którego zakupionych zostanie m.in. 20 niskopodłogowych autobusów klasy MAXI, w 
tym 14 pojazdów hybrydowych i 6 elektrycznych, wraz z niezbędną infrastrukturą – 
podpisano umowę o dofinansowanie. Autobusy hybrydowe wyjadą na linie w 2019 r., 
natomiast autobusy elektryczne w 2020 r. 

• Porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń, MZK w Toruniu Sp. z o.o. oraz 
Narodowym Centrum Badań i Rozwojuw sprawie realizacji programu transportu 
bezemisyjnego.W przypadku uzyskania bezzwrotnego dofinasowania w wysokości min. 
60% zakupionych zostanieco najmniej 12 szt. autobusów elektrycznych, z 
możliwością skorzystania z opcji do łącznej ilości 50 szt. Spółka planuje, że autobusy 
będą pozyskiwane stopniowo w latach 2021-2023, co oznacza że w tym okresie co roku 
na liniach pojawią się po 4 autobusy rocznie. 

• MZK planuje również złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnego 
konkursPOIiŚ, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w 
miastach.Zaplanowano zakup10 szt. autobusów elektrycznych klasy MAXI. Jeśli 
Spółka pozyska dofinansowanie, autobusy wyjadą na linie w 2020 r. 

Plany dotyczące odnowy floty taboru zostaną uwzględnione w przedmiotowej analizie, 
niemniej jednak należy mieć na uwadze stan zaawansowania wymienionych inwestycji, a co za 
tym idzie autentyczność ich realizacji. Na chwilę obecną założono, że flota autobusów zostanie 
uzupełniona o 6 autobusów elektrycznych, ponieważ inwestycja ta jest już przesądzona. 

W poniższej tabeli zestawiono stan taboru jakim MZK dysponuje w 2018 r., z uwzględnieniem 
zmian jakie zajdą przed rokiem 2020 w związku z zakupem pierwszych 6 autobusów 
elektrycznych. 

Tabela 4. Stan taboru MZK w Toruniu Sp. z o. o. w roku 2018 r., z uwzględnieniem zmian 
zaplanowanych na rok 2019. 
Lp. Marka/model Napęd Rok 

produkcji 
Norma 
emisji 

Długość 
[m] 

Ilość 
miejsc 

Komentarz 

1 Jelcz 120M -silnik 
MAN 

Diesel 1994 E1 12 110 
Zostanie 
wycofany z 
eksploatacji 
przed 2020 r. 
 

2 Jelcz 120M/3 Diesel 2000 E2 12 110 
3 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 
4 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 
5 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 
6 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 
7 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 - 
8 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 - 
9 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 - 
10 Jelcz 120M/3 Diesel 2001 E2 12 110 - 
11 Jelcz 120M/3 Diesel 2002 E2 12 110 - 
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12 Jelcz 120M/3 Diesel 2002 E2 12 110 - 
13 Jelcz 120M/3 Diesel 2002 E2 12 110 - 
14 Jelcz 120M/3 Diesel 2002 E2 12 110 - 
15 Jelcz 120MM/2-

silnik MAN 
Diesel 2002 E2 12 110 - 

16 Jelcz 120MM/2-
silnik MAN 

Diesel 2002 E2 12 110 - 

17 Jelcz 120M/3 Diesel 2003 E2 12 110 - 
18 Jelcz 120M/3 Diesel 2003 E2 12 110 - 
19 Jelcz 120MM/2-

silnik MAN 
Diesel 2003 E2 12 110 - 

20 MAN NL 283 Diesel 2003 E3 12 107 - 
21 MAN NL 283 Diesel 2003 E3 12 107 - 
22 MAN NL 283 Diesel 2003 E3 12 107 - 
23 MAN NL 283 Diesel 2004 E3 12 107 - 
24 MAN NL 283 Diesel 2004 E3 12 107 - 
25 MAN NL 283 Diesel 2004 E3 12 107 - 
26 MAN NL 283 Diesel 2004 E3 12 107 - 
27 MAN NL 283 Diesel 2004 E3 12 107 - 
28 MAN NL 283 Diesel 2004 E3 12 107 - 
29 MAN NL 283 Diesel 2004 E3 12 107 - 
30 MAN LION S CITY 

A21 
Diesel 2005 E3 12 107 - 

31 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2005 E3 12 107 - 

32 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2005 E3 12 107 - 

33 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2005 E3 12 107 - 

34 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

35 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

36 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

37 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

38 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

39 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

40 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

41 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

42 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 

43 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2006 E3 12 107 - 



International Management Services Sp. z o. o. 

 

strona 20  

44 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

45 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

46 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

47 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

48 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

49 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

50 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

51 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

52 MAN NL273 LION S 
CITY 

Diesel 2007 E4 12 107 - 

53 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 100 - 
54 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 88 - 
55 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 88 - 
56 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 88 - 
57 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 88 - 
58 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 88 - 
59 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 88 - 
60 Solaris Urbino 12 Diesel 2007 E4 12 88 - 
61 MAN LION S CITY 

A21 
Diesel 2008 E4 12 107 - 

62 MAN LION S CITY 
A21 

Diesel 2008 E4 12 107 - 

63 MAN LION S CITY G 
A23 

Diesel 2008 E4 18 177 - 

64 MAN LION S CITY G 
A23 

Diesel 2008 E4 18 177 - 

65 Solaris Urbino 18 Diesel 2010 E5 18 171 - 
66 Solaris Urbino 12 CNG 2010 E5 12 86 - 
67 Solaris Urbino 12 CNG 2010 E5 12 86 - 
68 Solaris Urbino 12 CNG 2010 E5 12 86 - 
69 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
70 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
71 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
72 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
73 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
74 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
75 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
76 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
77 Solaris Urbino 12 Diesel 2010 E5 12 100 - 
78 Solaris Urbino 12 Diesel 2011 E5 12 101 - 
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79 Solaris Urbino 12 Diesel 2011 E5 12 101 - 
80 Solaris Urbino 8,6 Diesel 2011 E5 8,6 53 - 
81 Solaris Urbino 8,6 Diesel 2011 E5 8,6 53 - 
82 SolarisUrbino8,6 Diesel 2011 E5 8,6 53 - 
83 Solaris Urbino 8,6 Diesel 2011 E5 8,6 53 - 
84 Solaris Urbino 8,6 Diesel 2011 E5 8,6 53 - 
85 Solaris Urbino 12 Diesel 2012 E5 12 96 - 
86 Solaris Urbino 12 Diesel 2012 E5 12 96 - 
87 Solaris Urbino 12 Diesel 2012 E5 12 96 - 
88 Solaris Urbino 12 Diesel 2012 E5 12 96 - 
89 Solaris Urbino 12 Diesel 2012 E5 12 96 - 
90 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
91 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
92 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
93 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
94 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
95 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
96 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
97 Solaris Urbino 12 Diesel 2013 E5 12 91 - 
98 Solaris Urbino 12 Diesel 2014 E6 12 86 - 
99 Solaris Urbino 12 Diesel 2014 E6 12 86 - 
100 Solaris Urbino 12 Diesel 2014 E6 12 86 - 
101 Solaris Urbino 12 Diesel 2014 E6 12 86 - 
102 Solaris Urbino 12 Diesel 2014 E6 12 86 - 
103 Solaris Urbino 12 Diesel 2014 E6 12 86 - 
104 Solaris Urbino12 

Hybrid 
Hybryda 2015 E6 12 91 - 

105 Solaris Urbino 12 Diesel 2015 E6 12 86 - 
106 Solaris Urbino 12 Diesel 2015 E6 12 86 - 
107 Solaris Urbino 12 Diesel 2015 E6 12 86 - 
108 Solaris Urbino 12 Diesel 2015 E6 12 86 - 
109 Solaris Urbino 12 Diesel 2015 E6 12 86 - 
110 Solaris Urbino 12 Diesel 2015 E6 12 86 - 
111 Solaris Urbino 12 Diesel 2016 E6 12 86 - 
112 Solaris Urbino 12 Diesel 2016 E6 12 86 - 
113 AMZ-Kutno CS12 Diesel 2016 E6 12 105 - 
114 AMZ-Kutno CS12 Diesel 2016 E6 12 105 - 
115 AMZ-Kutno CS12 Diesel 2016 E6 12 105 - 
116 AMZ-Kutno CS10 Diesel 2016 E6 12 83 - 
117 AMZ-Kutno CS10 Diesel 2016 E6 12 83 - 
118 Solaris nUrbino12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
119 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
120 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
121 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
122 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
123 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
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124 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
125 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
126 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
127 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
128 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
129 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
130 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
131 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
132 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
133 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
134 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
135 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
136 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
137 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
138 Solaris nUrbino 12 Diesel 2018 E6 12 85 - 
139 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
140 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
141 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
142 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
143 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
144 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
145 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
146 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
147 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
148 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
149 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
150 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
151 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
152 MAN LionsHybrid Hybryda 2018 E6 12 75 - 
153 Autobus 

zeroemsyjny 
EE 2019 - 12   

W eksploatacji 
od 2020 r. 

154 Autobus 
zeroemsyjny 

EE 2019 - 12   

155 Autobus 
zeroemsyjny 

EE 2019 - 12   

156 Autobus 
zeroemsyjny 

EE 2019 - 12   

157 Autobus 
zeroemsyjny 

EE 2019 - 12   

158 Autobus 
zeroemsyjny 

EE 2019 - 12   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK w Toruniu Sp. z o. o. 

Wszystkie eksploatowane przez operatora pojazdy to autobusy miejskie (ze względu na 
przeznaczenie konstrukcyjne) o nadwoziu ramowym. Prawie wszystkie pojazdy to autobusy 
klasy MAXI (o długości ok. 12 m), ponadto przewoźnik eksploatuje 5 autobusów klasy MIDI 
(8,6 m) i 3 autobusy klasy MEGA (18 m). Autobusy w większości są w 100% niskopodłogowe, 
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ich stan ocenia się na dobry lub bardzo dobry. Autobusy najbardziej wyeksploatowane są 
sukcesywnie wymieniane, najstarszymi autobusami pozostającymi w eksploatacji jest jeden 
pojazd z 1994 r. natomiast zostanie on wycofany z eksploatacji przed 2020 r. Pojazdy 
niespełniające żadnej normy lub normę emisji EURO I zostaną praktycznie w całości wycofane 
z eksploatacji do końca 2018 r. Należy zwrócić uwagę, że aż 35 pojazdów zostało zakupionych 
w tym roku, z tego względu średni wiek taboru wynosi aktualnie 7,5 lat. 

Zakładając, że MZK do 2020 r. zakupi 6 autobusów elektrycznych w ramach projektu Bit City 
II, wśród floty pojazdów będzie tylko 14 autobusów z normą emisji EURO II, co stanowi ok. 
9% taboru, natomiast autobusów spełniających normę EURO VI lub zeroemisyjnych będzie aż 
61, co stanowić będzie 40% całej floty. 

Operator zakłada sukcesywną wymianę pojazdów starszych technologicznie na nowe. Zgodnie 
z tą strategią, MZKbędzie wycofywać pojazdy których wiek wynosi ok 20 lat. Jest to istotne z 
punktu widzenia celów analizy, ponieważ zamiast inwestować w tabor niskoemisyjny, 
przewoźnik będzie mógł z góry przewidzieć, ile w danym roku będzie musiał zakupić 
autobusów zeroemisyjnych, aby sprostać wymogom stawianym w ustawie i uwzględnić to w 
swoich planach inwestycyjnych. 
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3. Identyfikacja możliwych wariantów rozwoju taboru 
zeroemisyjnego 

W rozdziale tym zaprezentowane zostaną analizowane scenariusze rozwoju taboru 
eksploatowanego na liniach komunikacyjnych Torunia. Każdy scenariusz (wariant) 
analizowany będzie z punktu widzenia GMT i przewoźnika, z uwzględnieniem zasad 
organizacji komunikacji miejskiej którymi obie jednostki się kierują. 

Z uwagi na przeznaczenie niniejszej analizy, warianty muszą charakteryzować się 
następującymi cechami: 

• każdy wariant spełnia minimalne kryteria w myśl ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, dotyczące udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów w 
danym roku. Za autobus zeroemisyjny uznaje się zatem tylko autobusy elektryczne oraz 
autobusy napędzane energią z wodorowego ogniwa paliwowego. 

• warianty są ze sobą porównywalne, każdy scenariusz uwzględnia zakup taboru i 
infrastruktury zapewniając podobne zdolności przewozowe, 

• analizowane różnice są mierzalne i możliwe do zdefiniowana oraz skwantyfikowania, 
• warianty uwzględniają politykę transportową Gminy Miasta Toruń. 3.1. Wariant bazowy 

Analiza wariantu bazowego będzie służyć do oszacowania ponoszonych w chwili obecnej oraz 
w perspektywie najbliższych 15 lat kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych, przy 
zachowaniu obecnych standardów i jakości w zakresie świadczonych usług w publicznym 
transporcie zbiorowym. W szczególności analizie poddany zostanie aspekt związany z emisją 
gazów cieplarnianych i innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych. 

W wariancie tym zostaną wzięte pod uwagę aktualne parametry przewozów autobusowych, 
realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej.Analiza 
uwzględniać będzie zatem ilość i rodzaj eksploatowanego taboru oraz wielkość pracy 
przewozowej. Zgodnie z założeniami organizatora, wielkość realizowanej pracy przewozowej 
będzie kształtować się na niezmienionym poziomie, co uwzględniać będzie procesy 
inwestycyjne miasta (m. in. nowa trasa tramwajowa do osiedla Jar, przetrasowanie linii 
autobusowych nr 10 i 20). W wariantach inwestycyjnych przyjęto tą samą wielkość pracy 
przewozowej w poszczególnych latach. 

Po szczegółowej analizie taboru jakim dysponujeprzewoźnik oraz uwzględniając główne 
kryterium polegające na utrzymaniu obecnych standardów i jakości usług przewozowych, 
wariant bazowy będzie polegał na sukcesywnej wymianie eksploatowanych autobusów na 
pojazdy niskoemisyjne o tradycyjnym źródle napędu, w ilości odpowiadającej koniecznemu do 
spełnienia udziałowi autobusów zeroemisyjnych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem 
rezerwy zaplanowanej przez przewoźnika. Jest to uzasadnione podejście, ponieważ tabor jakim 
dysponuje obecnieMZK będzie wymagał wymiany ze względu na wiek i rosnące koszty 
eksploatacji. Uwzględniając te kryteria, przewoźnik będzie w perspektywie najbliższych 10 lat 
zmuszony do wymiany taboru, w ilości która pokrywa się z wymaganym udziałem autobusów 
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zeroemisyjnych. Ilość autobusów zakupionych w poszczególnych latach prezentuje poniższa 
tabela. 

Tabela 5. Ilość i rodzaj autobusów w wariancie bazowym – tabela poglądowa 
Wariant bazowy W0 Jednostka 2019 2020 2022 2024 2027 
Harmonogram zakupu 
taboru EE - Bit City II  szt. 6 - - - - 

Harmonogram zakupu 
taboru ON EURO VI  szt. - 2 8 15 15 

Źródło: opracowanie własne 

Łącznie w ramach wariantu bazowego zakupionych zostanie 46 autobusów, z tym że 6 
pojazdów to autobusy elektrycznewraz z infrastrukturą ładowania, które zostaną kupione w 
ramach projektu Bit City II w 2019 r. (przewoźnik jest w trakcie realizacji inwestycji, oznacza 
to że jest ona przesądzona), natomiast 40 pojazdów to autobusy niskoemisyjne o tradycyjnym 
źródle napędu z normą emisji spalin EURO VI. Wszystkie autobusy będą 12-metrowe, co 
odpowiada klasie dotychczas eksploatowanego taboru.Nakłady w tym zakresie zaprezentowano 
w rozdziale 5 opracowania. 3.2. Wariant W1 – tabor elektryczny 
W wariancie W1 uwzględniony zostanie scenariusz polegających na realizowaniu w 
przewozach autobusowych strategii elektromobilności. Flota pojazdów eksploatowanych na 
sieci komunikacyjnejzostanie uzupełniona o autobusy elektryczne oraz zrealizowane zostaną 
niezbędne inwestycje z zakresu infrastruktury ładowania autobusów. 

W wariancie tym oszacowane zostały konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne, koszty 
eksploatacji oraz koszty i korzyści społeczne związane z eksploatacją taboru elektrycznego 
w perspektywie do 2034 r., co odpowiada 15-letniemu cyklowi życia autobusów zakupionych 
w pierwszej kolejności (zgodnie z zaleceniami Niebieskiej Księgi). 

Ilość autobusów elektrycznych we flocie eksploatowanych pojazdów spełniać będzie 
minimalne kryteria określone w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Pojazdy będą zatem kupowane stopniowo, tak aby ich ilość odpowiadała stosunkowi 
wynoszącemu minimum 5% od 2021 r., 10% od 2023 r., 20% od 2025 r. oraz 30% od 2028 r. 
W poniższej tabeli zaprezentowano ilość autobusów które zgodnie z wariantem W1 zostaną 
zakupione przez przewoźnika w danym roku, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do 
ładowania elektrobusów, wśród której wyróżniono ładowarki plug-in o mocy 40 kW oraz 
pantografy jednostanowiskowe o mocy 270 kW i dwustanowiskowe o mocy 2 x 270kW. 

Tabela 6. Ilość i rodzaj autobusów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania w wariancie 
W1 
Wariant W1 Jednostka 2019 2020 2022 2024 2027 2028 
Udział a. zeroemisyjnych % 0% 0% 5% 10% 20% 30% 
Ilość 
taboruzeroemisyjnego 
wymagana Ustawą 

szt. - - 8 16 31 46 

Zagregowana ilość taboru 
zeroemisyjnego na koniec 
danego roku 

szt. 6 8 16 31 46 46 
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 Harmonogram zakupu 
autobusów EE  szt. 6 2 8 15 15 - 

Ładowarki mobilne i 
stacjonarne plug-in 40 
kW 

szt. 6 2 8 15 15 - 

Pantograf 
jednostanowiskowy szt. - 1 2 2 2 - 

Pantograf 
dwustanowiskowy szt. 3 - 1 3 3 - 

Źródło: opracowanie własne 

W powyższej tabeli zaprezentowano harmonogram zakupu autobusów zgodnie z wariantem 
W1. Należy mieć na uwadze, że nakłady na tabor muszą zostać poniesione przed rokiem w 
którym operator musi zapewnić odpowiedni udział autobusów zeroemisyjnych, a więc 
odpowiednio w roku 2020, 2022, 2024 i 2027. W wariancie tym uwzględniono również zakup 
6 autobusów elektrycznych w 2019 r. w ramach projektu Bit City II, podobnie jak w wariancie 
W0. Ponadto uwzględniono zakup niezbędnej infrastruktury służącej do ładowania autobusów, 
tak aby zapewnić ich optymalną eksploatację na sieci komunikacyjnej Torunia.  

Łącznie w wariancie W1 zakupionych zostanie 46 autobusów elektrycznych klasy MAXI 
wraz z infrastrukturą ładowania, w tym 46 ładowarek plug-in o mocy 40 kW, 7 ładowarek 
pantografowych jednostanowiskowych o mocy 270 kW oraz 10 dwustanowiskowych o mocy 
540 kW. Nakłady w tym zakresie zaprezentowano w rozdziale 5 opracowania. 3.3. Wariant W2 – tabor wodorowy 
Wariant alternatywny realizacji strategii zeroemisyjnej w transporcie publicznym Torunia 
będzie polegał na wdrożeniu do eksploatacji autobusów które jako źródło napędu wykorzystują 
wodór. Autobusy wyposażone w ogniwa wodorowe zyskują coraz większą popularność na 
świecie, a technologia ta rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie w Polsce dwóch 
producentów oferuje autobusy wodorowe, natomiast należy wziąć pod uwagę brak 
jakiejkolwiek infrastruktury na terenie kraju, tj. stacji tankowania wodoru. Choć paliwo to jest 
popularne w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, to do celów transportowych 
wymagany jest wodór o bardzo dużej czystości. Według deklaracji firm działających w 
sektorze przemysłowym nic nie stoi na przeszkodzie aby wytwarzać w Polsce wodór na 
potrzeby transportu, dlatego w wariancie tym przyjęto ceny paliwa takie jak w Niemczech, 
gdzie są eksploatowane tego typu autobusy.   

Z uwagi na powyższe, w wariancie tym uwzględnione zostaną dostępne na dzień dzisiejszy 
dane dotyczące autobusów wodorowych, bazując przede wszystkim na doświadczeniach 
przewoźników zagranicznych oraz danych przedstawionych przez producentów tych 
autobusów (np. autobusy wodorowe marki Solaris eksploatowane w Hamburgu). 
Uwzględnione zostaną także niezbędne do spełnienia warunki pozwalające na eksploatację tych 
pojazdów w Polsce. Konieczna będzie zatem analiza polegająca nie tylko na zakupie i 
eksploatacji nowego rodzaju taboru, ale także warunki zakupu i tankowana wodoru. 

W wariancie tym założono zatem, że podobnie jak w W0 i W1 zakupionych zostanie 6 
autobusów elektrycznych w 2019 r. w ramach projektu Bit City II, a ponadto zakupione zostaną 
autobusy wyposażone w ogniwa wodorowe. Zrealizowana zostanietakże inwestycja 
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polegającana budowie stacji tankowania wodoru.Uwzględniając, że w perspektywie do 2028 r. 
zakupionych zostanie maksymalnie 40 autobusów wodorowych, przyjęto że na potrzeby MZK 
wystarczająca w tym celu będzie jedna stacja tankowania. 

Tabela 7. Ilość i rodzaj autobusów wodorowych i stacji tankowania w wariancie W2 
Wariant W2 Jednostka 2019 2020 2022 2024 2027 2028 
Zagregowana ilość 
taboru zeroemisyjnego 
na koniec danego roku 

szt. 6 8 16 31 46 46 

Harmonogram zakupu 
taboru EE - Bit City II  szt. 6 - - - - - 

Harmonogram zakupu 
autobusów 
wodorowych  

szt. - 2 8 15 15 - 

Stacja tankowania 
wodoru szt. - 1 - - - - 

Źródło: opracowanie własne 

Wariant W2 zakłada zatem zakup 6 autobusów elektrycznych klasy MAXI wraz z 
infrastrukturą ładowania oraz 40 autobusów wyposażonych w ogniwa wodorowe klasy 
MAXI, ponadto zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na budowie stacji tankowania 
wodorem. 3.4. Identyfikacja linii komunikacyjnych proponowanych do obsługi taborem zeroemisyjnym wraz z lokalizacją infrastruktury ładowania 
Organizator PTZ na obszarze objętym analiząposiada własne plany dotyczące obsługi linii 
komunikacyjnych taborem zeroemisyjnym. Jest to związane z realizowanymi oraz 
planowanymi do realizacji projektami taborowymi, polegającymi na zakupie autobusów 
elektrycznych. Są to w pierwszej kolejności linie 40, 26 oraz 30 które zostaną obsłużone 6 
autobusami kupowanymi w ramach projektu Bit City II (Etap I – aktualnie realizowany) oraz 
linie 34, 27 i 31, które mogą zostać zelektryfikowane jeśli zostanie zrealizowany projekt 
zakupu 10 autobusów elektrycznych w ramach konkursu POIiŚ, ogłoszonego dla działania 6.1 
Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach (Etap II – planowany do realizacji na 
lata 2019-2020). Poniżej znajduje się charakterystyka tych linii. 

Tabela 8. Charakterystyka linii autobusowych przeznaczonych do elektryfikacji 

Nr linii Etap Relacja 
Roczna praca przewozowa 

[wzkm] 
2017 Plan na 2018 

26 I PLAC SKALSKIEGO - RUBINKOWO II 377 019 380 475 
27 II BARBARKA / WRZOSY I - DWORZEC GŁÓWNY 363 375 363 617 
30 I PLAC ŚW. KATARZYNY - NAD STRUGĄ 423 134 420 991 
31 II OLIMPIJSKA - WRZOSY I / BARBARKA 524 202 517 758 
34 II PLAC SKALSKIEGO - OLIMPIJSKA 436 623 437 898 
40 I PLAC SKALSKIEGO - BIELAWY 430 163 431 967 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK w Toruniu Sp. z o. o. 

Przedstawione linie charakteryzują się wysokim stopniem obsługi pasażerów, przy 
jednoczesnym przebiegu na wspólnych odcinkach, co jest istotne w kontekście wyznaczania 
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punktów ładowania autobusów elektrycznych lub budowy stacji tankowania wodorem. 
Nowoczesny i bezemisyjny tabor autobusowy przyczyni się do pozytywnego postrzegania 
komunikacji zbiorowej przez mieszkańców Torunia, w związku z tym linie obsługiwane 
nowym taborem nie mogą mieć znaczenia marginalnego, albo kursować tylko w określone dni 
tygodnia. 

Zakłada się, że zakupione autobusy elektryczne będą ładowane głównie w nocy za pomocą 
ładowarek plug-in o mocy 40 kW (tzw. „wolne ładowanie”), natomiast pojazdy te będą 
również doładowywane na trasie w ciągu dnia za pomocą ładowarek pantografowych o mocy 
270 kW i 540 kW (ładowarki pojedyncze i podwójne). Taka eksploatacja zapewnia optymalne 
wykorzystanie modułów baterii, których żywotność zależy m.in. ilości i rodzaju cykli 
ładowania. W związku z powyższym, w etapie I realizacji polityki elektromobilności w mieście 
wraz z 6 autobusami elektrycznymi zakupione zostaną 3 podwójne ładowarki plug-in 2x40kW 
(każda o możliwości ładowania dwóch pojazdów jednocześnie) oraz 3 ładowarki pantografowe 
dwustanowiskowe 2x270 kW, natomiast w przypadku realizacji II etapu zakupionych zostanie 
10 autobusów elektrycznych wraz z 5 podwójnymi ładowarkami plug-in i 3 
dwustanowiskowymi ładowarkami pantografowymi. 

Lokalizacja ładowarek pantografowych służących do doładowywania autobusów w ciągu dnia 
musi być ściśle związana z obsługiwaną przez dany autobus trasą, aby zapewnić optymalny 
poziom obsługi taborem zeroemisyjnym. Z tego względu dla linii 40 będą to okolice 
przystanku Uniwersytet (planuje się zmianę trasy linii, która obecnie kończy swój bieg na 
przystanku Plaza), a dla linii 26 i 30 odpowiednio przystanki Rubinkowo II i Pl. św. Katarzyny. 
W każdej z tych lokalizacji powinna powstać dwustanowiskowa ładowarka pantografowa. W II 
etapie realizacji strategii planuje się po jednej ładowarce tego typu przy przystanku Olimpijska 
i Wrzosy I oraz w zajezdni autobusowej. Wymienione lokalizacje punktów ładowania są 
również zbieżne z siecią trakcyjną miasta, co jest istotne z punktu widzenia ich zasilania. 

W przypadku realizacji strategii zeroemisyjności w transporcie publicznym, polegającej na 
eksploatacji autobusów napędzanych wodorem, stacja tankowania wodoru powinna zostać 
zlokalizowana w miarę możliwości wynikających z zagospodarowania terenu w okolicach 
zajezdni autobusowej MZK. 

Należy jednocześnie podkreślić, że w ramach analizy kosztów i korzyści będącej przedmiotem 
niniejszego opracowania, w ramach harmonogramu inwestycyjnego uwzględnia się zakup 
autobusów w ilości która wynika w danym roku z udziału określonego w ustawie. Oznacza to, 
że etap II realizacji strategii miejskiej jest de facto rozciągnięty w czasie do roku 2022, 
natomiast w przypadku dostępności środków finansowych może zostać zrealizowany 
wcześniej, jak opisano to powyżej.  
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4. Efekty środowiskowe wariantów rozwoju oraz ich 
wycena 

Wszystkie badania kosztów zewnętrznych transportu ukazują ogromny negatywny wpływ 
transportu drogowego na środowisko naturalne. Oba warianty inwestycyjne oraz wariant 
bazowy zostały poddane analizie ze względu na emisję szkodliwych substancji oraz zmian 
klimatu (emisja CO2), a także pod kątem emisji hałasu. W przypadku emisji CO2 oraz innych 
substancji w pierwszej kolejności dokonano obliczenia ilości emisji w każdym wariancie 
inwestycji wyrażonej w tonach, a następnie poddano je monetyzacji. Wycenę emisji hałasu 
dokonano bezpośrednio w oparciu o pracę przewozową oraz koszty jednostkowe. 

Koszty uciążliwości środowiskowych to łączne koszty ruchu pojazdów ponoszone przez całe 
społeczeństwo, na które składają się koszty związane z oddziaływaniem transportu na 
środowisko naturalne, obejmujące: 

• ujemny wpływ na zdrowie ludzkie, 
• straty materialne i szkody środowiskowe. 

W celu skwantyfikowania wpływu transportu publicznego na środowisko przyjęto stawki 
z zestawienia kosztów jednostkowych z 05.2018 r., opublikowanego przez CUPT. 

Uwzględniono również ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku wymiany taboru. 
Wyliczono redukcję emisji tych zanieczyszczeń, których monetyzacja jest możliwa w oparciu o 
wartości jednostkowe zawarte w załączniku do Podręcznika beneficjenta, tj. NMVOC i NOx, 
SO2 i PM 2.5.  

Oszczędność kosztów zanieczyszczeń powietrza 

Emisję zanieczyszczeń wyliczono w oparciu o udostępniony kalkulator CUPT oraz normy 
emisji dla poszczególnych kategorii EURO i zużycie paliwa opisane przy kosztach 
operacyjnych. Ze względu na specyfikę analizy i stan taboru przewoźnika, zgodnie z 
założeniami realizacyjnymi wynikiem analizy będzie różnica pomiędzy wariantami 
inwestycyjnymi oraz wariantem bazowym, a więc otrzymana zostanie różnica między 
wariantem polegającym na wprowadzeniu do eksploatacji nowych autobusów zeroemisyjnych 
a autobusów z normą emisji EURO 6. 

Tabela 9. Emisja zanieczyszczeń w autobusach o różnych napędach 
Wyszczególnienie g/km 

NMHC NOx SO2 PM 2,5 
ON EURO 6 - 12 m 0,55 1,68 0 0,04 
EE - 12 m 0,007 1,52 3,65 0,04 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalkulatora norm emisji 

Zaprezentowane wskaźniki emisji są uzależnione od spalania oraz zużycia energii elektrycznej 
poszczególnych typów autobusów. W praktyce może się okazać, że przyjęte założenia są 
błędne, np. z uwagi na sposób eksploatacji taboru elektrycznego w okresach letnich i 
zimowych, kiedy na skutek uruchomienia klimatyzacji lub ogrzewania pojazdu zużycie energii 
będzie większe. 
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Przyjęte do niniejszej analizy zużycie paliwa i energii wynika z faktycznego zużycia 
w warunkach eksploatacji taboru ON i elektrycznego przez MZK w Toruniu lub innych 
przewoźników. W tym wypadku otrzymane wskaźniki emisji w ujęciu różnicowym pomiędzy 
wariantem W1 i W0 wykażą koszty społeczne zamiast oszczędności. 

Kolejną przyczyną takie stanu rzeczy jest też brak emisji dwutlenku siarki (SO2) podczas 
eksploatacji autobusów z napędem Diesla, substancja ta jest natomiast emitowana podczas 
spalania paliw kopalnianych, na których w dużej mierze bazują elektrownie w Polsce. 

Oszczędność kosztów zmian klimatycznych 

Koszty zmian klimatycznych odzwierciedlają dodatkową emisję gazów cieplarnianych przez 
wszystkie pojazdy wykorzystujące infrastrukturę transportową, w tym autobusy. 

W wyniku wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych zamiast autobusów 
z normą emisji EURO 6 osiągnięta zostanie oszczędność emisji CO2. 

Dla transportu publicznego podstawowe dane służące do oszacowania wielkości emisji gazów 
cieplarnianych to: 

• wykonana praca przewozowa 
• spalanie bądź zużycie energii elektrycznej przez dany pojazd 
• wskaźnik emisji ON lub EE (2,689 kg CO2/l ON oraz 0,806 Mg/MWh) 
• wartość (koszt) emisji jednej tony CO2 (PLN/t CO2).  

Emisje gazów cieplarnianych są wyrażone jako ekwiwalent CO2. Dla środków transportu 
publicznego koszty ekonomiczne emisji gazów cieplarnianych są zależne od zużycia paliwa, 
a tym samym rodzaju taboru poddanego wymianie. 

W pozycji tej uwzględniono zatem redukcję emisji CO2 w wyniku wymiany autobusów na 
zeroemisyjne. Uwzględniono standardowy wskaźnik emisji związany z produkcją energii 
elektrycznej 0,806 Mg CO2/MWh.  

W wariancie W0 obliczenia oparto na poniższych wskaźnikach emisji ON: 
• Wartość opałowa (WO) – 43 MJ/kg 
• Wskaźnik emisji (WE) – 74,1 kg/GJ wg KOBIZE 
• Gęstość ON 0,8438 kg/l 

Na podstawie powyższych wartości policzono wskaźniki emisji dla ON, który wynosi 3,1863 
kg/kg ON i w przeliczeniu na litr paliwa: 2,689 kg/l ON. 

Oszczędność kosztów hałasu 

Oszczędność kosztów hałasu obliczono metodą opartą o krańcowe koszty oddziaływania 
hałasu, przyjmując stawki właściwe dla terenów miejskich wskazane w zestawieniu kosztów 
jednostkowych z 05.2018 r., opublikowanym przez CUPT. 

W przypadku taboru zasilanego wodorem nie występuje ani emisja CO2, ani emisja 
pozostałych zanieczyszczeń. W tym wypadku jako oszczędność przyjmuje się całkowitą emisję 
wariantu bazowego, a więc związaną z eksploatacją autobusów EURO 6. Koszty hałasu są 
również związane tylko z autobusami z silnikiem Diesla  
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5. Analiza finansowa 5.1. Metodyka analizy 
Metodyka przeprowadzonej analizy finansowej zgodna jest z instrukcjami i wytycznymi 
zawartymi w następujących dokumentach: 
• „Niebieska Księga dla sektora transportu publicznego”, Jaspers, nowa edycja sierpień 

2015; 
• „Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym”, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014), październik 
2015; 

• „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020”, MIR, marzec 2015; 

• „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych 
współfinansowanych ze środków unijnych”, Publikacja współfinansowana ze środków 
Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej programu „Infrastruktura 
i Środowisko”, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, grudzień 2014 
r.; 

• „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, Warszawa, 2016 r. 

• Strona internetowa CUPT: http://www.cupt.gov.pl/?id=2248w tym m.in. aktualne tablice 
kosztów jednostkowych uwzględniające prognozy makroekonomiczne Ministerstwa 
Finansów z 25 maja 2018 r. 

W analizie uwzględniono oddziaływanie projektu. Zidentyfikowano obszar oddziaływania 
projektu i dla tego obszaru obliczono koszty i korzyści projektu.  

W analizie finansowej sporządzonej z punktu widzenia inwestora przyjęto jedynie koszty 
i przychody bezpośrednio związane z analizowanym projektem, wszelkie inne koszty i korzyści 
uwzględniając w analizie ekonomicznej. 

W związku z przyjętą konwencją prezentacji wielkości finansowych i ekonomicznych 
w analizach w tysiącach złotych, liczby przedstawione jako sumy bądź sumy pośrednie 
w niektórych tabelach oraz w tekście mogą nie być dokładnymi sumami arytmetycznymi i 
różnić się o jedną jednostkę. 

Ceny 

W analizie, zgodnie z zaleceniami Niebieskiej Księgi, zastosowano ceny stałe, tzn. nie 
uwzględniające wpływu inflacji. 

Horyzont czasowy 

Zgodnie z zaleceniami Niebieskiej Księgi horyzont czasowy nie powinien przekraczać 
trwałości użytkowej projektu, a zwłaszcza okresu życia jego najbardziej trwałego składnika. W 

http://www.cupt.gov.pl/?id=2248
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przypadku taboru przyjmuje się, że okres użyteczności wynosi 15 lat. Okres analizy 
rozpoczyna się w roku poniesienia pierwsze wydatku tj. w 2019 r., niemniej jednak okres 
eksploatacji liczony jest od 2020 r. kiedy tabor mógłby zostać wprowadzony do eksploatacji. Z 
uwagi na powyższe, okres analizy rozpoczyna się w 2019 r., a kończy w 2034 r. 

W analizie uwzględniono wartość rezydualną obliczoną na podstawie wartości netto aktywów. 
Ze względu na przyjętą stopę amortyzacji środków trwałych, przy której tabor amortyzuje się 
po 8 latach a infrastruktura po 10 latach, wartość rezydualna dotyczy tylko taboru zakupionego 
po 2026 r. oraz infrastruktury zakupionej po 2024 r. Dla pozostałych środków trwałych wartość 
rezydualna jest równa zero. Z uwagi na okres analizy równy okresowi ekonomicznej 
użyteczności taboru i infrastruktury, w analizie nie było konieczności uwzględniania nakładów 
odtworzeniowych. 

Stopa dyskontowa  

Do przeprowadzenia analizy finansowej zastosowano stopę dyskontową na poziomie 4%, która 
jest rekomendowana w Niebieskiej Księdze (sektor transportu publicznego). W przybliżeniu 
odpowiada ona kosztowi kapitału na rynku finansowym.  

Podatek VAT 

Ponieważ operator posiada prawną możliwość odliczenia VAT na zasadach ogólnych, podatek 
nie stanowi de facto kosztu projektu. W związku z powyższym w obliczeniach były brane pod 
uwagę wartości netto i wszystkie prezentowane wielkości liczbowe są w wartościach netto.  

Amortyzacja 

Amortyzację taboru i infrastruktury ładowania policzono wg następujących stawek: 
• Tabor – 12,5% 
• Ładowarki i pantograf – 10%.  
• Stacja tankowania wodoru – 10% 

Amortyzacja nie jest faktycznym przepływem i nie ma wpływu na analizy. Została policzona 
w celu wykazania wartości netto aktywów na koniec okresu analizy. 5.2. Nakłady inwestycyjne 
Nakłady inwestycyjne dla każdego z analizowanych wariantów zestawiono poniżej. Obejmują 
one zakup taboru w ilości określonej w poszczególnych wariantach inwestycyjnychoraz 
niezbędnej infrastruktury, z uwzględnieniem kosztów budowy punktu ładowania 
pantografowegooraz budowy stacji tankowania wodoru dla wariantu W2. 

Tabela 10. Nakłady inwestycyjne na poszczególne elementy projektu, ceny w tys. zł netto. 
Wyszczególnienie Jednostka Cena netto 

Tabor 
Autobus 12 m ON EURO 6 tys. zł                     935,00     
Autobus 12 m elektryczny tys. zł                  2 190,00     
Autobus 12 m wodorowy tys. zł                  2 979,90     

Infrastruktura wariant W1 
Ładowarki plug-in 40 kW tys. zł                       60,00     
Pantograf jednostanowiskowy 270 kW tys. zł                  1 115,00     
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Pantograf dwustanowiskowy 540 kW tys. zł                  1 485,00     
Infrastruktura wariant W2 

Stacja tankowania wodoru tys. zł                  8 514,00     
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych operatorów (rozstrzygnięte przetargi, zapytania 
ofertowe) oraz producentów (rozeznanie rynku). 

Wszystkie ceny zostały przyjęte według rzetelnego rozpoznania rynku. Nakłady na tabor 
zasilany ON lub energią elektryczną oraz ładowarki plug-in i pantografy zostały przyjęte 
zgodnie z dotychczas rozstrzygniętymi przetargami realizowanymi przez przewoźników 
krajowych. Na cenę pantografów jedno- i dwustanowiskowych składają się koszty zakupu 
samego urządzenia (odpowiednio 400 tys. zł i 770 tys. zł), koszty przyłączenia (ok. 200 tys. zł) 
oraz koszt budowy stacji transformatorowej (ok. 515 tys. zł). W przypadku taboru z ogniwami 
wodorowymi oraz stacją tankowania wodoru posłużono się doświadczeniem przewoźników 
zagranicznych oraz rozeznaniu rynkowemu u producentów. Z tego względu ceny jakimi się 
posłużono zostały przyjęte w euro i przeliczone według kursu EUR/PLN (prognozy 
Europejskiego Banku Centralnego). Wszystkie obliczenia znajdują się w arkuszu 
kalkulacyjnym w zakładce „Założenia”. Poniżej w tabeli zestawiono sumaryczne nakłady 
każdego z wariantów wraz z harmonogramem ponoszenia nakładów. 

Tabela 11. Zestawienie nakładów na poszczególne warianty inwestycji, ceny w tys. zł netto 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych producentów lub rozeznania rynku. 

 
Doświadczenia innych przewoźników w eksploatacji autobusów elektrycznych (MPK Kraków, 
MZA Warszawa), badania prowadzone przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej 
a także koncepcje rozwiązań analizowane przez MZK w Toruniu Sp. z o. o. pozwalają założyć, 
że eksploatacja tego rodzaju taboru zgodnie z pracą przewozową zaplanowaną przez operatora 
przez 15 lat, jest możliwa bez konieczności wymianu modułów baterii. 

W celu niezawodnej i w długotrwałej eksploatacji taboru przyjęty został system pojazdów 
oparty o akumulatory litowo-tytanowe. Ogniwa te charakteryzują się większą trwałością, ale 
wymagają częstych doładowywań dużym prądem na pętlach podczas przerw, a podczas postoju 
w zajezdni do pełnego naładowania używany jest prąd o mniejszym natężeniu, wymagający 

Wariant bazowy W0 - tabor ON EURO VI Jednostka 2019 2020 2022 2024 2027
 Harmonogram zakupu taboru EE i infrastruktury - 
Bit City II 

szt.
6                         -                       -                  -                  -                  

Harmonogram zakupu taboru ON EURO VI szt. -                       2                         8                    15                  15                  
Tabor nakłady tys. zł 17 955,00          1 870,00            7 480,00       14 025,00     14 025,00     

Wariant W1 - tabor elektryczny 2019 2020 2022 2024 2027
Harmonogram zakupu autobusów EE szt. 6                         2                         8                    15                  15                  

Ładowarki mobilne i stacjonarne plug-in 40 kW szt. 6                         2                         8                    15                  15                  
Pantograf jednostanowiskowy szt. -                       1                         2                    2                    2                    
Pantograf dwustanowiskowy szt. 3                         -                       1                    3                    3                    
Tabor nakłady tys. zł 13 140,00          4 380,00            17 520,00     32 850,00     32 850,00     
Infrastruktura nakłady tys. zł 4 815,00            1 235,00            4 195,00       7 585,00       7 585,00       
Nakłady W1 razem tys. zł 17 955,00          5 615,00            21 715,00     40 435,00     40 435,00     

Wariant W2 - tabor wodorowy 2019 2020 2022 2024 2027
 Harmonogram zakupu taboru EE i infrastruktury - 
Bit City II 

szt.
6                         -                       -                  -                  -                  

Harmonogram zakupu autobusów wodorowych szt. -                       2                         8                    15                  15                  
Stacja tankowania wodoru szt. -                       1                         -                  -                  -                  
Tabor nakłady tys. zł 17 955,00          5 959,80            23 839,20     44 698,50     44 698,50     
Infrastruktura nakłady tys. zł -                       8 514,00            -                  -                  -                  
Nakłady W1 razem tys. zł 17 955,00          14 473,80          23 839,20     44 698,50     44 698,50     
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dłuższego czasu ładowania. Taki system eksploatacji pojazdów narzuca zatem odpowiednią 
ilość stacji ładowania na przynajmniej jednej pętli danej linii i oczywiście na terenie zajezdni. 

Opierając się na przykładzie projektu realizowanego przez MZA Warszawa na zakup 130 
autobusów elektrycznych do obsługi Traktu Królewskiego, spółka w ramach optymalizacji 
rodzaju i pojemności baterii zleciła Wydziałowi Transportu Politechniki Warszawskiej 
wykonanie ekspertyzy. Na wybranych reprezentatywnych liniach TK dokonano pomiarów 
parametrów eksploatacyjnych autobusu ON i autobusu elektrycznego. Dokonane pomiary 
i analiza warunków eksploatacji na liniach TK umożliwiły obliczenia zużycia energii 
elektrycznej na trakcję i klimatyzację, a następnie dobór typu i parametrów baterii trakcyjnej 
oraz parametrów ładowania pantografowego. Dodatkowo ocenie poddano trwałość baterii 
w warunkach eksploatacji na liniach TK. Prowadzone analizy, zarówno przez uczelnię jak 
i zespół MZA, wykazują wyższą użyteczność baterii High Power, np. LTO (litowo-tytanowo-
tlenowe), które są nieco cięższe i droższe w przeliczeniu na kWh pojemności od baterii 
standardowych, ale są bardziej odporne na ładowanie dużą mocą w systemie pantografowym. 
Bateria LTO (o dużej mocy) o pojemności 125 kWh jest odpowiednikiem (masowym 
i cenowym) baterii LFP (o dużej gęstości energii) o pojemności 200 kWh. Baterie LTO o 
podanej pojemności można ładować mocą do ok. 450 - 500 kW. Trwałość baterii LTO wynosi 
powyżej 15 000 cykli pełnego ładowania. Uwzględniając zapotrzebowanie na liniach Torunia 
szacuje się, że w 15-letnim okresie użytkowania, każdy pojazd będzie wymagał od8 tys. do 10 
tys. cykli pełnego ładowania. Potwierdza to, że trwałość baterii LTO przekracza okres 
użytkowania autobusu. 

Wyższą przydatność i żywotność baterii litowo-jonowych niż baterii starego typu, niklowo-
kadmowych potwierdzono też w trolejbusach, w badaniach prowadzonych przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o. w ramach projektu Civitas 
Dyn@mo dofinansowanego ze środków UE. Nie ma zatem przesłanek do zakładania wymiany 
modułów baterii w podstawowym scenariuszu analiz. Wynika to z wysokiej żywotności baterii 
nowego typu LTO, w które będą wyposażone kupowane pojazdy. 5.3. Koszty operacyjne 
Koszty operacyjne dla wariantu bazowego W0 i wariantów inwestycyjnych W1 i W2 obliczono 
w oparciu o jednostkowy koszt pracy przewozowej. W każdym wariancie przyjęto natomiast 
zróżnicowaną cenę paliwa i energii, w zależności od rodzaju (napędu) autobusu. Jednostkową 
cenę energii elektrycznej i wodoru oraz zużycie paliwa/energii ustalono na postawie 
dostępnych źródeł danych (doświadczenie operatorów krajowych i zagranicznych, dane 
udostępnione przez producentów taboru). 

Obliczony koszt jednostkowej pracy przewozowej bez uwzględnienia ceny paliwa jest średnią 
wartością dla całego taboru eksploatowanego przez przewoźnika. Dzięki założeniu, że 
w wariancie bazowym kupowane będą również nowe autobusy, koszt ten niezależnie od 
wariantu będzie taki sam, a w ujęciu różnicowym wyniesie 0. W efekcie, koszt eksploatacji 
przyjęty do obliczeń analizy finansowej dotyczyć będzie tylko kosztu paliwa, a więc w 
wariancie W1 będziemy mieli do czynienia z oszczędnością kosztów eksploatacji, a w W2 z 
dodatkowymi kosztami. 
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Wiąże się to z wysoką ceną wodoru oferowaną na rynku niemieckim. W chwili obecnej wodór 
do celów transportowych nie jest produkowany na terenie Polski, w związku z tym realizacja 
wariantu W2 może wiązać się z konieczności sprowadzania tego paliwa z zagranicy, co 
wygeneruje dodatkowe koszty. Niemniej jednak według deklaracji krajowych firm z sektora 
przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, są one gotowe aby wodór do celów 
transportowych produkować również w Polsce, i dostarczać go przewoźnikom. Pozwala to na 
przyjęcie założenia, że ceny wodoru będą porównywalne do ceny oferowanej na rynku 
niemieckim. 

Przy założonym okresie eksploatacji 15 lat, na podstawie doświadczeń operatora, nie należy 
spodziewać się większego zróżnicowania kosztów eksploatacji w kolejnych latach. Poniżej 
przedstawiono założenia do obliczeń kosztów eksploatacji dla poszczególnych wariantów. 

Zużycie paliwa/energii 
średnie zużycie EE dla a. elektrycznych 12 m kWh/100 km 139,00 
średnie zużycie ON dla a. Diesla 12 m dm3/100 km 42,00 
średnie zużycie H2 dla a. wodorowych 12 m kg/100 km 7,00 

   Cena paliwa i energii netto 
ON zł/dm3 3,3 
energia elektryczna zł/kWh 0,4 
Wodór* zł/kg 42,57 
*Cena wodoru na rynku niemieckim to ok. 10 EUR/kg 5.4. Przychody 
Organizator ani przewoźnik nie będą otrzymywać dodatkowych przychodów z tytułu realizacji 
Projektu. Wymiana taboru nie spowoduje zwiększonej ilości pasażerów publicznej komunikacji 
zbiorowej.   5.5. Kalkulacja poziomu dofinansowania 
Przewoźnicy otrzymują rekompensatę za świadczone usługi przewozowe. Zapisy umowy 
przewozowej gwarantują, że rekompensata wypłacana operatorowi za usługi przewozowe 
będzie zgodna z Rozporządzeniem WE 1370/2007. Zatem wypłacana rekompensata stanowi 
pomoc publiczną dozwoloną i zgodną z zapisami rozp. WE 1370/2007. Z tego powodu należy 
założyć, że poziom ewentualnego dofinansowania ze środków strukturalnych nie będzie 
ustalany w oparciu o mechanizm luki w finansowaniu, i może osiągnąć maksymalny poziom. 
Bazując na dotychczasowym doświadczeniu przy realizacji projektów transportowych 
współfinansowanych ze środków UE, można założyć maksymalny poziom dofinansowania na 
poziomie 85%. Należy jednocześnie podkreślić, że poziom ten w najbliższych latach może ulec 
zmianie. 

Do celów niniejszej analizy przyjęto założenie, że ewentualne dofinansowanie zostanie 
przyznane w całym horyzoncie inwestycyjnym, a więc w latach 2019-2028. W praktyce ze 
względu na ograniczone środki strukturalne oraz niepewną przyszłość w finansowaniu 
projektów transportowych po roku 2020 założenie to może okazać się niewykonalne. 
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5.6. Podsumowanie analizy finansowej 
Na podstawie opisanych danych sporządzono przepływy finansowe obu wariantów 
inwestycyjnych w każdym z dwóch analizowanych obszarów realizacji usług przewozowych. 
Obliczenia przedstawiono w poniższych tabelach. Policzono efektywność finansową 
z uwzględnieniem oraz bez dotacji UE.  
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Tabela 12. Przepływy finansowe wariantu W1– zakup taboru elektrycznego. Kwoty w tys. zł netto. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
  

Wyszczególnienie Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł -              3 745,00     -              14 235,00   -              26 410,00   -              -              
Nakłady (K) - z dotacją UE tys. zł -              561,75        -              2 135,25     -              3 961,50     -              -              
Przychody tys. zł -              -              -              -              -              -              -              -              
Wartość rezydualna tys. zł -              -              -              -              -              -              -              -              
Koszty operacyjne tys. zł -              -              123,21 -       113,03 -       565,16 -       565,16 -       1 412,91 -    1 412,91 -    
Przepływy finansowe proste 
(C) tys. zł -              3 745,00 -    123,21        14 121,97 -  565,16        25 844,84 -  1 412,91     1 412,91     

Przepływy finansowe proste 
(K) tys. zł -              561,75 -       123,21        2 022,22 -    565,16        3 396,34 -    1 412,91     1 412,91     

Wyszczególnienie Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł 26 410,00   -              -              -              -              -              -              -              
Nakłady (K) - z dotacją UE tys. zł 3 961,50     -              -              -              -              -              -              -              
Przychody tys. zł -              -              -              -              -              -              -              -              
Wartość rezydualna tys. zł -              -              -              -              -              -              -              4 628,63     
Koszty operacyjne tys. zł 1 412,91 -    2 260,66 -    2 260,66 -    2 260,66 -    2 260,66 -    2 260,66 -    2 260,66 -    2 260,66 -    
Przepływy finansowe proste 
(C) tys. zł 24 997,09 -  2 260,66     2 260,66     2 260,66     2 260,66     2 260,66     2 260,66     6 889,28     

Przepływy finansowe proste 
(K) tys. zł 2 548,59 -    2 260,66     2 260,66     2 260,66     2 260,66     2 260,66     2 260,66     6 889,28     
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Tabela 13. Przepływy finansowe wariantu W2 – zakup taboru wodorowego. Kwoty w tys. zł netto. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 
 

 
 

 

Wyszczególnienie Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł -              12 603,80   -              16 359,20   -              30 673,50   -              -              
Nakłady (K) - z dotacją UE tys. zł -              1 890,57     -              2 453,88     -              4 601,03     -              -              
Przychody tys. zł -              -              -              -              -              -              -              -              
Wartość rezydualna tys. zł -              -              -              -              -              -              -              -              
Koszty operacyjne tys. zł -              -              236,60        217,06        1 085,32     1 085,32     2 713,30     2 713,30     
Przepływy finansowe proste 
(C) tys. zł -              12 603,80 -  236,60 -       16 576,26 -  1 085,32 -    31 758,82 -  2 713,30 -    2 713,30 -    

Przepływy finansowe proste 
(K) tys. zł -              1 890,57 -    236,60 -       2 670,94 -    1 085,32 -    5 686,35 -    2 713,30 -    2 713,30 -    

Wyszczególnienie Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł 30 673,50   -              -              -              -              -              -              -              
Nakłady (K) - z dotacją UE tys. zł 4 601,03     -              -              -              -              -              -              -              
Przychody tys. zł -              -              -              -              -              -              -              -              
Wartość rezydualna tys. zł -              -              -              -              -              -              -              3 834,19     
Koszty operacyjne tys. zł 2 713,30     4 341,28     4 341,28     4 341,28     4 341,28     4 341,28     4 341,28     4 341,28     
Przepływy finansowe proste 
(C) tys. zł 33 386,80 -  4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    507,09 -       

Przepływy finansowe proste 
(K) tys. zł 7 314,33 -    4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    4 341,28 -    507,09 -       
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Finansowa efektywność całkowitych nakładów projektu FNPV (C) i kapitału (K) jest ujemna 
dla wariantu W2, natomiast dla wariantu W1 analiza finansowa z uwzględnieniem 
maksymalnego przyjętego dofinansowania (FNPV/K) wykazuje już pewną efektywność. Jest to 
związane m.in. z oszczędnością kosztów eksploatacji dla taboru elektrycznego. Zwraca się 
jednocześnie uwagę, że na potrzeby analizy przyjęto maksymalne dofinansowanie w całym 
horyzoncie inwestycyjnym analizy, a więc w latach 2019-2028, co w praktyce może się okazać 
nierealne, ponieważ nie są znane perspektywy finansowe po 2020 r. 

Należy jednocześnie podkreślić, że pozytywny wynik analizy finansowej nie jest sytuacją 
pożądaną w kontekście starania się o dofinansowanie projektu ze środków UE. Taki wynik 
analizy dyskwalifikuje projekt do dofinansowania 

Wskaźniki finansowej efektywności zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 14. Wskaźniki efektywności finansowej 
Wariant inwestycji Wskaźnik Jednostka Wartość 

W1 

FNPV/C tys. zł -40 391,13 
FIRR/C % niepoliczalne 
FNPV/K tys. zł 8 280,25 
FIRR/K % 18,88% 

W2 

FNPV/C tys. zł -99 617,17 
FIRR/C % niepoliczalne 
FNPV/K tys. zł -36 473,63 
FIRR/K % niepoliczalne 

Źródło: Opracowanie własne 5.7. Trwałość finansowa operatora 
Ze względu na zapisy umowy pomiędzy operatorem a organizatorem uzależniające 
rekompensatę od poziomu kosztów usługi przewozowej, oszczędność kosztów operacyjnych 
w wyniku realizacji projektu w wariancie W1 w stosunku do wariantu bez projektu spowoduje 
obniżenie kosztów eksploatacji komunikacji miejskiej, co należy uwzględnić w budżecie. 
W przypadku realizacji wariant W2, koszty eksploatacji wzrosną, co również należy wziąć pod 
uwagę. Umowa wykonawcza przewiduje mechanizmy zapobiegające wypłacie nadmiernej 
rekompensaty operatorowi, a prawidłowość rozliczania umowy jest corocznie weryfikowana 
przez niezależnych audytorów. 

Sytuacja finansowa operatora oraz organizatora jest od wielu lat dobra i stabilna, świadczą 
o tym wyniki finansowe Spółkioraz wskaźniki opisujące sytuację. Ponadto należy zwrócić 
uwagę, że w przypadku realizacji któregokolwiek wariantu największe nakłady zostałby 
poniesione przez MZK w Toruniu, a fakt, że Spółka jest podmiotem wewnętrznym jednostki 
samorządu terytorialnego jest gwarantem jej stabilności finansowej i trwałości projektu. 
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6. Analiza społeczno-ekonomiczna 6.1. Metodyka analizy 
Głównym celem analizy społeczno-ekonomicznej jest wykazanie, że planowany wariant 
inwestycyjny jest uzasadniony ze społecznego punktu widzenia, nawet jeśli jego efektywność 
finansowa jest ujemna. 

Przeprowadzona analiza ekonomiczna jest zgodna z instrukcjami i wytycznymi zawartymi 
w następujących dokumentach: 
• „Niebieska Księga dla sektora transportu publicznego”, Jaspers, nowa edycja sierpień 

2015; 
• „Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym”, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014), październik 
2015; 

• „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020”, MIR, marzec 2015; 

• „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych 
współfinansowanych ze środków unijnych”, Publikacja współfinansowana ze środków 
Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej programu „Infrastruktura 
i Środowisko”, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, grudzień 2014 
r.; 

• „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, Warszawa, 2016 r. 

• Strona internetowa CUPT: http://www.cupt.gov.pl/?id=2248w tym m.in. aktualne 
tablicekosztów jednostkowych uwzględniające prognozy makroekonomiczne Ministerstwa 
Finansów z 25 maja 2018 r. 

W ramach analizy ekonomicznej wyceniono w wartościach pieniężnych koszty i korzyści 
społeczno-ekonomiczne, których nie uwzględniono w analizie finansowej.  

Przystępując do analizy zidentyfikowano czynniki społeczno-ekonomiczne o istotnym 
poziomie oddziaływania i sklasyfikowano je pod kątem wyceny efektu na potrzeby rachunku 
ekonomicznego. 

Zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi dla transportu publicznego przyjęto horyzont 
czasowy analizy ekonomicznej, tak jak w przypadku analizy finansowej, wynoszący 15 lat od 
momentu poniesienia pierwszego wydatku, tj. od 2019 r. do 2034 r. W analizie uwzględniono 
wartość rezydualną obliczoną na podstawie wartości niezamortyzowanych środków trwałych. 

Korzyści i koszty ekonomiczne zaczęto uwzględniać od 2020 r., pierwszego roku po 
przekazaniu do eksploatacji nowego taboru. 

Analizę przygotowano w cenach stałych.  

http://www.cupt.gov.pl/?id=2248
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Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 4,5%, zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi.  6.2. Korekta przepływów finansowych 
W celu właściwego określenia kosztów i korzyści społecznych powstałych w wyniku realizacji 
Projektu, dokonano korekty przepływów finansowych, eliminując czynniki, które mogłyby 
zniekształcać wynik analizy ekonomicznej. W szczególności uwzględniono efekty fiskalne. 
Kalkulacje są prowadzone w cenach netto, dlatego pominięto etap korekty o podatek VAT. 

Korekta o transfery fiskalne: 
• nakłady inwestycyjne na infrastrukturę - współczynnik 0,83, 
• nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na tabor - współczynnik 0,87, 
• koszty operacyjne - współczynnik 0,78. 6.3. Koszty i korzyści ekonomiczne 

Wśród kosztów i korzyści ekonomicznych zidentyfikowano: 
• oszczędność lub koszt zanieczyszczenia powietrza 
• oszczędność lub koszt zmian klimatycznych 
• oszczędność lub koszt hałasu 

- w zależności od analizowanego wariantu. 

Korzyści te szczegółowo opisano w rozdz. 4. Efekty środowiskowe wariantów rozwoju. 
Obliczenia i wyniki wartości poszczególnych korzyści znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym 
w zakładce „Obliczenia” i „Analiza ekonomiczna”. W poniższych tabelach zestawiono 
zmonetyzowane koszty i korzyści środowiskowe, a także przepływy pieniężne analizy 
ekonomicznej oraz jej wyniki. 

Tabela 15. Korzyści społeczno-ekonomiczne wariantu W1 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 16. Korzyści społeczno-ekonomiczne wariantu W2 

 

Wyszczególnienie W1 Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł 0,00 0,00 -43,45 -41,04 -210,64 -216,08 -554,25 -568,31
Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 0,00 0,00 0,24 0,22 1,14 1,17 3,01 3,09
Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 0,00 0,00 52,92 49,99 256,57 263,20 675,11 692,22
Korzyści społeczne netto W1 tys. zł 0,00 0,00 9,71 9,17 47,07 48,29 123,87 127,01

Wyszczególnienie W1 Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł -582,34 -954,90 -978,00 -1 001,80 -1 025,54 -1 049,16 -1 072,63 -1 095,90
Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 3,16 5,18 5,30 5,42 5,54 5,66 5,78 5,90
Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 709,32 1 163,12 1 191,26 1 220,25 1 249,15 1 277,93 1 306,51 1 334,86
Korzyści społeczne netto W1 tys. zł 130,14 213,40 218,56 223,87 229,16 234,43 239,67 244,86

Wyszczególnienie W2 Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł 0,00 0,00 28,77 27,18 139,49 143,10 367,06 376,36
Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 0,00 0,00 30,09 28,37 145,71 149,54 383,44 393,02
Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 0,00 0,00 52,92 49,99 256,57 263,20 675,11 692,22
Korzyści społeczne netto W2 tys. zł 0,00 0,00 111,79 105,54 541,77 555,84 1 425,60 1 461,61
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Źródło: opracowanie własne 6.4. Wskaźniki efektywności ekonomicznej 
Po skorygowaniu przepływów pieniężnych o efekty fiskalne i zniekształcenia rynkowe oraz 
uwzględnieniu kosztów i korzyści zewnętrznych, można obliczyć wskaźniki ekonomicznej 
efektywności projektu. Są one analogiczne do wskaźników finansowych, z tym, że pozwalają 
zamiast wąskiego pojęcia wpływów finansowych, uwzględnić znacznie szersze pojęcie 
korzyści społecznych.  

Tymi wskaźnikami są: 
• Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto – ENPV, 
• Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu – ERR, 
• Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty – B/C. 

Wartości powyższych wskaźników analizowanego projektu przedstawiono w tabeli poniżej 

Tabela 17. Wskaźniki efektywności ekonomicznej 
Wskaźnik Wariant W1 Wariant W2 

ENPV -33 740,32 -66 314,73 
ERR -14,62% -36,21% 
B/C 0,09 0,20 
Źródło: opracowanie własne 

Przedstawione wskaźniki dowodzą, że realizacja projektu polegającego na wprowadzeniu 
doeksploatacji na sieci komunikacyjnej Torunia autobusów zeroemisyjnych – zarówno 
elektrycznych jak i wodorowych – nie jest opłacalna po uwzględnieniu czynników społeczno-
ekonomicznych. Wszystkie wartości wskaźnika ENPV są mniejsze od zera, a to oznacza że 
koszty inwestycji przewyższają korzyści społeczne z realizacji projektu możliwe do osiągnięcia 
w założonym horyzoncie czasowym. Przedsięwzięcienależy zatem uznać za nieuzasadnione 
ekonomicznie.  

Wyszczególnienie W2 Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł 385,66 632,39 647,69 663,45 679,16 694,81 710,35 725,76
Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 402,61 659,51 674,85 690,18 705,52 720,86 736,20 751,53
Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 709,32 1 163,12 1 191,26 1 220,25 1 249,15 1 277,93 1 306,51 1 334,86
Korzyści społeczne netto W2 tys. zł 1 497,59 2 455,02 2 513,79 2 573,88 2 633,84 2 693,60 2 753,06 2 812,15
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7. Analiza wrażliwości 7.1. Wprowadzenie 
Analiza wrażliwości polega na ocenie wpływu zmiany kluczowych założeń dotyczących 
projektu na wartość wskaźników efektywności ekonomicznej. W przypadku przedmiotowego 
projektu analiza będzie miała na celu wykazanie, że projekt nie zmieni swojego charakteru pod 
względem opłacalności ekonomicznej ze względu na niedoszacowanie lub przeszacowanie 
wartości zmiennych kluczowych. 

Zgodnie z założeniami Niebieskiej Księgi – sektor transportu publicznego, analizę wrażliwości 
przeprowadzono w następujących etapach:   

Etap I: Dobór zmiennych kluczowych 

Etap II: Analiza wrażliwości 

Etap III: Interpretacja wyników 7.2. Analiza wrażliwości wskaźników ekonomicznej efektywności projektu 
Doboru zmiennych kluczowych w analizie wrażliwości dokonano zgodnie z wytycznymi 
Niebieskiej Księgi oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Wytyczne w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
marzec 2015).  

Przedmiotem analizy wrażliwości były następujące zmienne kluczowe dotyczące efektywności 
ekonomicznej projektu: 
• nakłady inwestycyjne 
• koszty operacyjne 
• korzyści ekonomiczne 

W analizie wrażliwości wskaźnika NPVanalizy ekonomicznejprojektu uwzględniono 
następujące scenariusze: 
• nakłady inwestycyjne: -15%, +15%, 
• koszty operacyjne: -15%, +15%, 
• korzyści ekonomiczne: -15%, +15%. 

Nie przeprowadzono badania zmiany wskaźnika IRR, ponieważ w każdym z wariantów 
wskaźnik ten nie osiągnął minimalnej stopy dyskonta wynoszącej 4,5%. 

Wyniki obliczeń zestawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 18. Analiza wrażliwości wariantu W1 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 19. Analiza wrażliwości wariantu W2 
Źródło: opracowanie własne 
 

Najistotniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy wrażliwości jest fakt, że 
przy żadnym scenariuszu projekt nie zmienił swojego charakteru w kontekście efektów 
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społeczno-ekonomicznych. W obu wariantach wymiany taboru zarówno dla obszaru miasta jak 
i aglomeracji wykazano największą wrażliwość na zmianę nakładów inwestycyjnych, 
natomiast w żadnym wypadku ekonomiczna wartość bieżąca netto inwestycji nie zbliżyła się 
do granicy opłacalności wynoszącej 0. 
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8. Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania 
inwestycji taborowych 

Wśród potencjalnych źródeł dofinansowania projektów transportowych dotyczących wymiany 
taboru w publicznym transporcie zbiorowym można wyróżnić przede wszystkim środki 
strukturalne UE, które w obecnej perspektywie finansowej są ukierunkowane szczególnie na 
transport niskoemisyjny i zeroemisyjny. Największe możliwości dofinansowania projektów 
taborowych daje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego można 
ubiegać się o środki z VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach. W ramach tego działania można uzyskać do 85% dofinansowania na 
zakup taboru i niezbędnej infrastruktury, niemniej jednak aktualne nabory są prowadzone pod 
kątem elektryfikacji konkretnych linii komunikacyjnych.  

Wśród innych środków unijnych można również ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
programów regionalnych EFRR, takich jak Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

Wśród innych źródeł dofinansowania można wyróżnić także środki krajowe z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 
„System zielonych inwestycji – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny. O 
dofinansowanie można się starać w formie pożyczki lub dotacji. 

W przypadku Torunia musiałby zostać spełniony natomiast warunek dotyczący efektywności 
ekonomicznej inwestycji. Oznacza to, że aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe niezbędne 
jest przygotowanie projektu pod kątem wymagań technicznych i społeczno-ekonomicznych. 
Należy jednocześnie pamiętać, że brak efektywności wykazany w ramach niniejszej analizy nie 
oznacza, że w przypadku projektu przygotowanego do dofinansowania nie będzie możliwe 
osiągnięcie wskaźnika ekonomicznej stopy zwrotu inwestycji na wymaganym poziomie. 
Opłacalność inwestycji zależy bowiem od wielu czynników, takich jak np. ilość i rodzaj taboru 
poddana wymianie czy realizowana praca przewozowa. 
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9. Rekomendacje w zakresie wymiany taboru, 
podsumowanie i wnioski 

W ramach niniejszego opracowania dokonano analizy społeczno-ekonomicznej oraz 
finansowej dla dwóch wariantów inwestycji polegającej na wprowadzeniu do eksploatacji 
w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń autobusów 
zeroemisyjnych – z napędem elektrycznym oraz wodorowym. Z uwagi na przeznaczenie 
analizy, w założeniach realizacyjnych uwzględniono wymianę taboru w ilości która w 
minimalnym stopniu spełnia wymagania stawiane w ustawie o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. W analizie uwzględniono wszystkie możliwe korzyści społeczne 
i ekonomiczne, w tym oszczędność emisji substancji szkodliwych i CO2. 

Z drugiej strony, w analizie uwzględniono również niezbędne do poniesienia nakłady oraz 
koszty eksploatacji, zarówno dla wariantów inwestycyjnych jak i w zakresie jaki musiałby być 
zrealizowany bez konieczności wymiany taboru na zeroemisyjny. W analizie przyjęto 15-letni 
horyzont czasowy, który odzwierciedla ekonomiczny cykl życia taboru i infrastruktury. 
W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano wskaźniki ekonomicznej i finansowej 
opłacalności inwestycji, przy czym należy zwrócić uwagę, że to wskaźniki ekonomiczne są 
kluczowe dla tego typu inwestycji. Odzwierciedlają one bowiem nie tylko czysto finansowe 
podejście, ale poprzez uwzględnienie tzw. efektów zewnętrznych, które są niższe przy 
wymianie autobusów na bardziej ekologiczne, dają odpowiedź na pytanie czy osiągnięty został 
wymagany dla inwestycji efekt ekologiczny. W analizie ekonomicznej co do zasady nie 
uwzględnia się ewentualnego dofinansowania projektu, w związku z czym na przepływy 
pieniężne analizy mają wpływ wszystkie poniesione nakłady, bez względu na źródło z jakich 
zostaną sfinansowane.  

Należy również podkreślić, że w obliczeniach posłużono się ogólnokrajowymi wskaźnikami 
emisji oraz kosztami jednostkowymi, rekomendowanymi w projektach transportowych przez 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z uwagi na brak danych o zasięgu 
lokalnym. Uwzględniona została zarówno emisja niska pochodząca bezpośrednio ze spalania 
ON w autobusach Diesla, jak i wysoka, czyli związana z produkcją energii elektrycznej. 
Faktycznie osiągnięty efekt ekologiczny będzie zależny zatem od koszyka energetycznego w 
danym regionie, czyli udziału danego rodzaju paliwa w produkcji energii elektrycznej. Jeśli 
udział OZE będzie rósł, efekt ekologiczny związany z przejściem na tabor elektryczny będzie 
wyższy.Założenia dotyczące zużycia paliwa na 100 km dla pojazdów danego typuo napędzie 
tradycyjnym oraz elektrycznym pochodzą od operatorów.  

Otrzymane wyniki analizy przeprowadzonej zgodnie z powyższymi założeniami oznaczają, że 
wymiana taboru na zeroemisyjny nie prowadzi do osiągnięcia wymaganych ustawą korzyści 
społeczno-ekonomicznych. W związku z tym organizator zlecając świadczenie usługi 
komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz. 13) nie musi zapewniać określonego udziału 
autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów. Niemniej jednak należy mieć 
na uwadze, że rekomendacje co do przyjętych ogólnokrajowych wskaźników emisji i kosztów 
jednostkowych mogą ulec zmianie, a niniejsza analiza zgodnie z ustawą musi zostać 
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zaktualizowana za 3 lata, kiedy wymagany udział autobusów zeroemisyjnych będzie wyższy 
niż obecny próg minimalny.  

Wprawdzie, jak wspomniano powyżej, w analizie ekonomicznej nie uwzględnia się 
ewentualnego dofinansowania projektu, to zakładając, że takie dofinansowanie byłoby możliwe 
zważywszy na zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o przeznaczeniu 10 mld zł na rozwój elektromobilności w Polsce, faktycznie poniesione 
nakłady przez operatora będą dużo niższe niż przyjęte do analizy. Oznacza to, że z punktu 
widzenia inwestora bardziej opłacalny będzie zakup autobusów elektrycznych, niż 
napędzanych ON. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której nie będzie możliwości uzyskania 
dofinansowania na zakup autobusów z silnikiem Diesla, nawet spełniających normę emisji 
spalin EURO 6. 

Na negatywny wynik analizy ekonomicznej wykonanej z uwzględnieniem ogólnokrajowych 
kosztów jednostkowych, decydujące znaczenie ma ilość tzw. wysokiej emisji w miejscu jej 
produkcji (elektrowni) przy obecnym koszyku energetycznym w Polsce. Jeżeli jednak weźmie 
się pod uwagę jedynie tzw. „niską emisję”, czyli zanieczyszczenia powstające w miejscu 
poruszania się pojazdów, efekt ekologiczny dla pojazdów elektrycznych jest znacząco lepszy 
niż dla pojazdów napędzanych silnikiem Diesla – dla Torunia ma to istotne znaczenie ze 
względu na ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza (smogiem) oraz hałasem. 

W związku z tym, obecnie realizowane przez MZK w Toruniu i dofinansowane ze środków UE 
inwestycje w tabor z napędem elektrycznym należy oceniać pozytywnie. Operator realizuje 
inwestycję polegającą na zakupie 6 szt. autobusów z napędem elektrycznym wraz z niezbędną 
infrastrukturą,a także planuje w najbliższych latach zrealizować kolejne inwestycje w ramach 
których chce pozyskać przynajmniej 10 autobusów elektrycznych. Dzięki temu, jeśli w 
przyszłości aktualizacja niniejszej analizy wykaże korzyści społeczno-ekonomiczne, Toruń 
będzie gotowy aby sprostać wymogom ustawowym. Realizacja tych inwestycji wpisuje się 
zatem zarówno w strategię odnowy taboruMZK w Toruniu, jak i zapisy ustawy o 
elektromobilności, związanez minimalnym udziałem autobusów elektrycznych w całkowitej 
liczbie taboru eksploatowanego przez przewoźnika.    

Analizując możliwości dalszego rozwoju floty taboru eksploatowanego na liniach 
komunikacyjnych Gminy Miejskiej Toruń, trzeba w pierwszej kolejności odpowiedzieć na 
pytanie czy inwestować w tabor niskoemisyjny czy zeroemisyjny. O ile w przypadku 
pierwszego rodzaju taboru przewoźnicy mają duże doświadczenie w eksploatacji autobusów z 
normą emisji EURO 6, to tabor zeroemisyjny jest tak naprawdę technologią która nadal się 
rozwija. Przykładem mogą być całkiem nowe na rynku polskim autobusy wyposażone w 
ogniwa wodorowe lub nawet zasobniki energii w autobusach elektrycznych, co do których 
producenci wciąż konkurują jeśli chodzi o stosunek masy i objętości akumulatorów do ich 
efektywności. 

Wartą uwagi alternatywą w stosunku do taboru elektrycznego są autobusy wyposażone w 
ogniwa wodorowe, ponieważ nie tylko nie emitują one zanieczyszczenia w miejscu 
eksploatacji, to samo pozyskanie wodoru nie powoduje tzw. wysokiej emisji, z którą mamy do 
czynienia w przypadku produkcji prądu. Szczególnie istotne jest to w Polsce, gdzie elektrownie 
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nadal w największym stopniu opierają się na paliwach kopalnianych (ok. 80% produkcji 
energii). 

Wodór nie jest też dzisiaj technologią całkiem niedostępną, ponieważ czerpiąc z doświadczenia 
przewoźników zagranicznych trzeba wyciągnąć wnioski, które pozwolą na ocenę czy warto 
inwestować w ten rodzaj taboru. Nie ulega wątpliwości, że alternatywne źródła napędu są 
nieuniknione w transporcie publicznym, a rozwój technologii będzie powodował zwiększenie 
jej dostępności. Obecnie wielu producentów polskich i zagranicznych oferuje autobusy 
napędzane wodorem, natomiast podstawowy problem stanowi nadal brak dostatecznej 
infrastruktury, a co za tym idzie dostępność samego paliwa wodorowego. Bardzo możliwe, że 
w najbliższej przyszłości powstaną pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce. Już teraz 
wymienia się choćby Warszawę czy Gdynię jako miasta, gdzie planowane są tego typu 
inwestycje. Ich realizacja z całą pewnością da początek wodoryzacji transportu publicznego w 
naszym kraju, na czym z całą pewnością skorzystają również mieszkańcy Torunia. Aby tak się 
stało, potrzebna jest z pewnością zapowiadana od kilku lat współpraca podmiotów publicznych 
i sektora prywatnego. Według ekspertów upowszechnienie technologii napędu wodorowego 
dopiero się rozwija i jest o ok. 10 lat za rozwojem samochodów elektrycznych.  Ocenia się, że 
obecnie od kilku lat znajdujemy się w fazie przed-komercyjnej, która zakłada powstanie w 
samej Europie ok.  200 - 300 stacji wodorowych w różnych zurbanizowanych regionach dla 
500 samochodów osobowych i ok. 500 autobusów wyposażonych w ogniwa paliwowe. 
Wczesna faza komercyjna technologii napędu wodorowego powinna pojawić się w Europie ok. 
2020 r. i zapewnić powstanie infrastruktury wodorowej na strategicznych ciągach 
transportowych, liczącej ok. 2 000 stacji napełniania wodorem (minimum 1 000), 
obsługujących 500 tys.  samochodów osobowych oraz 1 000 autobusów wyposażonych w 
ogniwa paliwowe. Faza komercyjnego rozwoju technologii napędu wodorowego powinna 
nastąpić ok. 2025 roku. Na chwilę obecną technologia wodorowa jest cały czas 
rozpowszechniana i udoskonalana.2 Bardzo możliwe zatem, że już za 3 lata kiedy niniejsza 
analiza będzie aktualizowana, zarekomendowane zostaną w niej autobusy napędzane czystym 
dla środowiska i mieszkańców wodorem. 

Reasumując, po uwzględnieniu potrzeb zidentyfikowanych na sieci komunikacyjnej Torunia 
i okolicznych gmin, jak i po analizie dostępnej oraz powstającej infrastruktury, należy 
w szczególności zadbać o to aby tabor wykorzystywany w publicznym transporcie zbiorowym 
na terenie miasta i okolicznych gmin na terenie których GMT jest organizatorem transportu 
publicznego był przede wszystkim niskoemisyjny, lub w miarę możliwości finansowych 
którymi dysponuje operator – zeroemisyjny, a póki co elektryczny. 

 

 

 

  
                                                
2Elektromobilność i wodoryzacja transportu samochodowego w Polsce, W. Gis, E. Menes, J. Waśkiewicz, Instytut 
Transportu Samochodowego w Warszawie, 2016. 
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