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Komunikacja miejska na obszarze działania Komunikacja miejska na obszarze działania 
MZKZGMZKZG

Transport zbiorowy na obszarze metropolitalnym 

organizowany jest przez:

�Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,

�Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,

�Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o,

�PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o.



Zarząd Transport Miejskiego w GdańskuZarząd Transport Miejskiego w Gdańsku

•ZTM  organizuje przewozy na terenie miasta Gdańska 

i sześciu gmin ościennych.

•Środki transportu: autobusy, tramwaje, tramwaje 

wodne (w okresie letnim).

•Tabor: 252 autobusy, 102 zestawy tramwajowe. 

•4 przewoźników, w tym:

�ZKM Gdańsk (autobusy, tramwaje),

�PKS Gdańsk, Warbus (autobusy),

�śegluga Gdańska (tramwaje wodne).

• Liczba wozokm. w 2008 r.:

�kom. autobusowa: 17 245 600,

�kom. tramwajowa: 12 543 500.

• Liczba pasaŜerów w 2008 r.: 151 734 120.  



Zarząd Komunikacji Miejskiej w GdyniZarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

•Organizuje przewozy na terenie Gdyni i 9 gmin 

ościennych.

•Środki transportu: autobusy, trolejbusy, 

tramwaje wodne (w sezonie letnim).

•Tabor: 261 autobusów, 86 trolejbusów.

•9 przewoźników, w tym:

�PKT (trolejbusy),

�śegluga Gdańska (tramwaje wodne),

�7 przewoźników autobusowych (2 spółki 

miejskie i 5 prywatnych).

•Liczba wozokm. w 2008 r.:

�kom. autobusowa: 14 464 053. 

�kom. trolejbusowa: 4 969 030. 

• Liczba pasaŜerów w 2008 r.:  103 111 000.  



MMiejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.iejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.

•Organizuje i wykonuje przewozy autobusowe 

dla miasta Wejherowa i czterech gmin 

ościennych.

•Tabor: 27 autobusów.

•Liczba wozokm. w 2008 r.: 1 934 326.

•Liczba pasaŜerów w 2008 r.: 5 700 000.  



PKP Szybka Kolej Miejska w PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście sp. z o.o.Trójmieście sp. z o.o.

•SKM  tworzy tzw. kręgosłup komunikacyjny dla 

obszaru metropolitalnego.

•Na trasie linii SKM w obszarze metropolii 

trójmiejskiej znajdują się 33 przystanki.

•Częstotliwość kursowania pociągów w godzinie 

szczytu komunikacyjnego wynosi 7 minut.

•Liczba pasaŜerów w 2008 r.: 39 milionów.
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PPrzesłanki integracji transportu miejskiego rzesłanki integracji transportu miejskiego 
na obszarze MZKZGna obszarze MZKZG

• Jeszcze niedawno oferty przewozowe poszczególnych przedsiębiorstw nie były ze 
sobą zintegrowane.

• KaŜdy spośród czterech organizatorów stosował własną, oddzielną taryfę i 
przepisy taryfowo-porządkowe:
� ZTM w Gdańsku: taryfę czasową w przypadku biletów jednorazowych i 

odległościową (w zaleŜności od liczby przystanków) w przypadku biletów 
okresowych,

� ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo: taryfę jednolitą z podziałem na strefy,
� PKP SKM: taryfę odległościową (w zaleŜności od liczby kilometrów).

• Rozkłady jazdy pojazdów róŜnych organizatorów nie zakładały koordynacji 
odjazdów we wspólnych węzłach przesiadkowych ani synchronizacji na tych 
samych trasach.

• Brakowało wspólnej informacji o usługach – kaŜdy z organizatorów we własnym 
zakresie i tylko w swoim imieniu udzielał informacji o funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej.

• KaŜdy podmiot stosował własne zasady oznakowania linii komunikacyjnych i 
przystanków. 



Historia integracji komunikacji miejskiej na Historia integracji komunikacji miejskiej na 
obszarze MZKZGobszarze MZKZG

•1989: Likwidacja WPK w Gdańsku i przejęcie 
obsługi komunikacyjnej przez niezaleŜne 
jednostki.

•1991: Próba powołania związku komunalnego 
Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz utworzenia na jego 
szczeblu aglomeracyjnego zarządu transportu. 

•2003 r. Gminy tworzące metropolię utworzyły 
Radę Metropolitalną.

•2007 r. Powołano Metropolitalny Związek 
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. 88



Statutowe zadania MZKZG (1/2)Statutowe zadania MZKZG (1/2)

•  Podstawowym zadaniem Związku jest wspólne kształtowanie 
 polityki komunikacyjnej oraz zarządzanie lokalnym 
transportem zbiorowym na terenie gmin – członków Związku.
•  Zadania w pierwszym etapie funkcjonowania:

� wprowadzanie, uchwalanie cen i rozliczanie przychodów z 
biletów aglomeracyjnych,

� badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego,
� programowanie rozwoju lokalnego transportu 

zbiorowego,
� planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
� stosowanie zintegrowanego systemu pobierania opłat,
� przygotowanie szczegółowego projektu docelowego 

kształtu systemu wraz z harmonogramem jego 
wdroŜenia.
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Statutowe zadania MZKZG (2/2)Statutowe zadania MZKZG (2/2)
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Obszar działania MZKZGObszar działania MZKZG
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Realizacja zadań przez MZKZG (1/9)Realizacja zadań przez MZKZG (1/9)

• Wprowadzenie do sprzedaŜy 
biletów metropolitalnych, w tym 
od 15 lipca 2008 r. nowego 
biletu 72-godzinnego.

• Emisja i rozliczanie sprzedaŜy 
biletów metropolitalnych.
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Realizacja zadań przez MZKZG (2/9)Realizacja zadań przez MZKZG (2/9)

• Opracowanie koncepcji 
zintegrowanej taryfy za 
usługi transportu 
komunalnego i kolejowo - 
komunalnego na 
obszarze MZKZG.
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Realizacja zadań przez MZKZG Realizacja zadań przez MZKZG 
(3/9)(3/9)

• Promocja biletów 
metropolitalnych:
� plakaty,
� ulotki,
� reklama radiowa,
� reklama prasowa.
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Realizacja zadań przez MZKZG (4/9)Realizacja zadań przez MZKZG (4/9)

1515

•  Promocja komunikacji miejskiej.



Realizacja zadań przez MZKZG (5/9)Realizacja zadań przez MZKZG (5/9)
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•  Koordynacja działań związanych z    
obchodami Dnia Bez Samochodu



Realizacja zadań przez MZKZG (6/9)Realizacja zadań przez MZKZG (6/9)
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•  Prowadzenie działań   
integrujących i promujących ofertę 
Tramwajów Wodnych.
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Realizacja zadań przez MZKZG (7/9)Realizacja zadań przez MZKZG (7/9)

• Udostępnianie 
zintegrowanej informacji o 
ofercie komunikacji 
miejskiej na obszarze 
Związku.



Realizacja zadań przez MZKZG (8/9)Realizacja zadań przez MZKZG (8/9)

• Opracowanie standardów jakości usług przewozowych 
komunikacji miejskiej na terenie Związku.

• Prowadzenie badań marketingowych.

• Opracowanie propozycji zintegrowanego wykazu osób 
uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych jako 
elementu zintegrowanej taryfy metropolitalnej.

• Opracowanie koncepcji ujednolicenia przepisów 
taryfowych i porządkowych w komunikacji komunalnej na 
obszarze MZKZG.

• Współpraca z Gdańską Organizacją Turystyczną, której 
efektem jest wdroŜenie Karty Turystycznej z integralnym 
elementem w postaci biletu 72–godzinnego.
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Realizacja zadań przez MZKZG (9/9)Realizacja zadań przez MZKZG (9/9)

• Współpraca z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim przy 
przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na Studium 
Wykonalności Kolei Metropolitalnej.

• Współpraca z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, której 
efektem będzie wprowadzenie honorowania biletów 
metropolitalnych przez przewoźników kolejowych wybranych 
w przetargu na obsługę połączeń lokalnych i regionalnych.

• Współpraca z organizatorami komunikacji komunalnej przy 
przygotowywaniu dokumentacji przetargowej m.in. na usługi 
przewozowe i kontrolę biletów.

• Prowadzenie konsultacji z organizatorami komunikacji 
miejskiej na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
i rozwojem transportu zbiorowego.
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BILETY METROPOLITALNE BILETY METROPOLITALNE 



Rodzaje i ceny biletów metropolitalnychRodzaje i ceny biletów metropolitalnych



Zasięg waŜności biletów metropolitalnych MZKZG Zasięg waŜności biletów metropolitalnych MZKZG 
w pociągach SKMw pociągach SKM



SprzedaŜ biletów metropolitalnych od SprzedaŜ biletów metropolitalnych od 

momentu ich wprowadzenia w styczniu 2008 r.momentu ich wprowadzenia w styczniu 2008 r.  
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Zasady finansowania MZKZGZasady finansowania MZKZG

1. Podstawowym źródłem dochodów Związku jest składka 
członkowska gmin na funkcjonowanie biura związku, której 
wysokość obliczana jest jako iloczyn stawki uchwalonej przez 
Zgromadzenie Związku oraz liczby mieszkańców danej 
gminy.

2. Dodatkowo kaŜda gmina dopłaca do funkcjonowania biletów 
metropolitalnych.

3. Samorząd Województwa Pomorskiego przekazuje 
bezpośrednio środki finansowe dla PKP SKM w celu 
refundacji utraconych przychodów z tytułu honorowania 
biletów metropolitalnych.
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Przesłanki dalszej integracji komunikacji Przesłanki dalszej integracji komunikacji 
miejskiej na obszarze MZKZGmiejskiej na obszarze MZKZG

1. Dokończenie procesu integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenie 
wzajemnego honorowania biletów.

2. WdroŜenie ujednoliconych przepisów taryfowych i porządkowych.
3. Wprowadzenie jednakowych zasad w zakresie:

• oznakowania linii komunikacyjnych,
• oznakowania przystanków i węzłów integracyjnych,
• numerów inwentarzowych taboru.

4. Wspólne zarządzanie transportem zbiorowym umoŜliwiające:
• synchronizację i koordynację połączeń pomiędzy ofertą przewozową 

róŜnych organizatorów oraz pomiędzy transportem szynowym i 
drogowym,

• kontrolę przewoźników w oparciu o wypracowane, jednolite standardy 
jakości usług.

1. Zintegrowanie z systemem komunikacji miejskiej drogowych 
przewoźników regionalnych oraz operatorów autobusowych świadczących 
usługi na zlecenie gmin.  
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