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Kalendarium 

Data  Wydarzenie 

23 luty 2011 Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów 

10 października 2011 
Powołanie osoby odpowiedzialnej za problemy związane z dostawami energii i jej 

oszczędzanie 

19 kwietnia 2012 
zajęcie I miejsca w KONKURSIE NA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNĄ ENERGETYCZNIE 

GMINĘ W POLSCE  
w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców 

11 maja – 7 wrzesień Modelowy Dom Energetyczny 

27 maja 2012 Gdyński Dzień Energii w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

27 września 2012 
 

przyjęcie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020” 

27 luty 2013 
przyjęcie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012 – 2030” 

26 maja 2013 Gdyński Dzień Energii w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

29 maja 2013 Nagroda Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego 

08 października 2013 Podpisanie Green Digital Charter 



Transport publiczny 

Udział przewoźników autobusowych  

na terenie Gdyni 



Transport publiczny 

Schemat komunikacji miejskiej w Gdyni cz. 1  



Transport publiczny 

Schemat komunikacji miejskiej w Gdyni cz. 2 



Transport publiczny 

W Gdyni przyjęto zasadę, że najważniejszy jest pasażer i jego oczekiwania, dlatego 
w pierwszej kolejności postanowiono zbadać potrzeby przewozowe mieszkańców, 
ich zachowania transportowe i preferencje w wyborze środków transportowych. 
Opracowano metodę kompleksowych badań marketingowych, które pozwoliły 
zidentyfikować podstawowe kierunki podróży miejskich i ich rozkład w ciągu dnia, 
cele podróży, preferencje w wyborze określonych środków transportu i ocenę 
komunikacji miejskiej. 

Wyniki badań umożliwiły przygotowanie strategii marketingowej w postaci zestawu 
działań, w rezultacie których świadczone usługi komunikacji miejskiej miały 
odpowiadać nie tylko potrzebom, ale i aspiracjom mieszkańców Gdyni oraz gmin 
ościennych, obsługiwanych gdyńską komunikacją miejską.  

W pierwszej kolejności przebudowano ofertę przewozową dostosowując ją do 
najważniejszych postulatów przewozowych, którymi w Gdyni od lat są: 
punktualność, bezpośredniość, częstotliwość i dostępność. 



Transport publiczny c.d. 

Takie podejście zostało jak widać nie tylko docenione przez  
mieszkańców, którzy podnieśli znacząco ocenę (w skali od 2 do 5)  
gdyńskiej komunikacji miejskiej – z 3,34 w 1994 r. do 4,18 w 2010 r, 
ale również przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego, 
które przyznało nagrodę w kategorii Customer Service (obsługi 
klienta) z obszaru krajów Europy Centralnej i Wschodniej główną 
nagrodę, spośród 60 konkurentów, przyznano Gdyni. 

W 2013 roku przyznano Gdyni nagrodę CIVITAS AWARS 2013 
- najwyższe w Europe odznaczenia za czysty transport. 



Transport publiczny: 

Trolejbusy w Gdyni 

1. Trolejbusy stanowią 25% transportu publicznego w Gdyni 

2. W latach 2010 – 2011 zakupiono 25 trolejbusów (15 w 2011, a 10 w 2010), które 
są autonomiczne na dystansie 5 km.  

3. W 2011 roku zmodernizowano 5 podstacji trakcyjnych.  

4. W 2012 roku zbudowano 4 nowe podstacje  

5. W 2011 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej przebudowało 5 
starych autobusów na trolejbusy, natomiast w 2012 roku dokonano przebudowy 
kolejnych 3 autobusów.  

6. Przygotowano oraz rozpowszechniono  
podręcznik „Konwersja autobusu  
z silnikiem diesla na trolejbus” 
zarówno w języku polskim  
jak i angielskim głównie wśród firm i miast  
Europy Środkowej i Wschodniej 



W 2012 
zaoszczędzi-
liśmy 20% 
energii  

Transport publiczny: 

Trolejbusy w Gdyni 



Transport publiczny: 

Trolejbusy w Gdyni 



Miasto Gdynia posiada 16 przegubowych autobusów zasilanych CNG, 
które stanowią 8% wszystkich pojazdów wykorzystywanych w 
transporcie publicznym w 2013 roku. Autobusy na CNG są cichsze od 
autobusów zasilanych ON oraz posiadają lepsze parametry 
ekologiczne.   
Dzięki używaniu autobusów na CNG wyemitowaliśmy o 809 MG CO2 
mniej.   

Transport publiczny: 

Autobusy na CNG 



31 maja 2010 na terenie zajezdni PKM została uruchomiona stacja 
tankowania CNG, która została sfinansowana przez PGNiG. Dzięki tej 
inwestycji Gdynia stała się pierwszym miastem posiadającym dwie 
stacja tankowania CNG.  

Transport publiczny: 

Autobusy na CNG 



Transport publiczny: 

Autobusy na CNG 



Podejmowane działania 

Od dłuższego czasu obserwujemy doświadczenia z innych krajów w 

zakresie wykorzystania biomasy, w szczególności rozwiązania 

Skandynawskie. 

Ostatnio w dniach 09 – 12 kwietnia 2013 mieliśmy okazję zobaczyć 

rozwiązania w zakresie wykorzystania biogazu na cele transportowe 

w okręgu Linkoping (Szwecja). 



Podejmowane działania 

Interesuje nas biogaz jako paliwo zarówno w transporcie 

publicznym ja i indywidualnym.  



Green Digital Charter 

wykorzystanie technologii ICT  

w transporcie publicznym  

Green Digital Charter" to inicjatywa stowarzyszenia 
EUROCITIES, wspierana przez Komisję Europejską. 
Pokazuje, że poprzez innowacyjność, miasta 
europejskie mogą znaleźć nowe i kreatywne 
rozwiązania służące powstrzymywaniu zmian 
klimatycznych. Jednym z najlepszych sposobów jest 
wykorzystywanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) do rozwijania bardziej 
ekologicznego, cyfrowego świata. 
W ramach inicjatywy Gdynia, w ciągu pięciu lat, 
wdroży pięć projektów związanych z ICT. Są to na 
przykład: system inteligentnego sterowania ruchem 
Tristar, grupowe zakupy energii, e-urząd czy program 
Trolley – przerabiana autobusów na trolejbusy. 
Zgodnie z zasadami karty, Gdynia zmniejszy 
bezpośrednią emisję CO2 o 30% w ciągu 10 lat. 



Plany w zakresie wykorzystania biomasy 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni posiada 16 autobusów napędzanych 
CNG, których paliwem może być również biometan.   
Chcielibyśmy, aby do 2030 roku 50% wszystkich autobusów było napędzanych 
biometanem.  
Obecnie trwają rozmowy pomiędzy PKM a Swedich Biogas International w sprawie 
dostawy biometanu do PKM wyprodukowanego lokalnie nie dalej jak 50 km od Gdyni (im 
bliżej tym bardziej opłacalnie ekonomicznie). 
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Plany w zakresie wykorzystania biomasy 

Spółka EkoDolina rozważa rozbudowę istniejącej linii technologicznej o nową 

biogazownie, która miałaby zagospodarować frakcję organiczną trafiającą na 

teren zakładu.   

Uzyskany biogaz może być spalany w biogazowej elektrociepłowni lub 

wykorzystany jako paliwo transportowe po wcześniejszym oczyszczeniu do 

biometanu. 

Decyzja zostanie podjęta na podstawie analizy ekonomicznej. 



Dziękuje za uwagę  

Kontakt: 

 

Łukasz Dąbrowski 

asystent ds. energetyki 

 

E mail: l.dabrowski@gdynia.pl 

Tel. 058 669 89 03 
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