
UCHWAŁA NR XXVIII/470/2020
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”, która 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta

Jan Kaczanowski
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Niniejszy materiał został dofinansowany  

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Za jego treść odpowiada wyłącznie 

 Miasto Gorzów Wielkopolski. 

 

 

 

 

Autorami niniejszej Strategii elektromobilności 

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

są członkowie zespołu specjalistów  

ds. elektromobilności 

spółki REFUNDA z siedzibą we Wrocławiu 
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Skróty i akronimy 

 

AKK - analiza kosztów i korzyści związanych  

z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, 

B(a)P - jest przedstawicielem wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren 

wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność 

przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji 

w organizmie, 

ITS – inteligentny system transportowy, 

kW – kilowat, 

kWh – kilowatogodzina, 

MAXI – autobus jednoczłonowy o długości ok. 12 

metrów, 

MEGA – autobus o długości ok. 15 - 24 metrów oraz 

przegubowe, 

MIDI – autobus jednoczłonowy o długości ok. 9 - 10 

metrów, 

MINI – autobus jednoczłonowy o długości ok. 6 - 8 

metrów 

MOF GW – Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa 

Wielkopolskiego, 

MWh – megawatogodzina, 

MZK – Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie 

Wielkopolskim Sp. z o.o., 

OZE – odnawialne źródła energii, 

UE – Unia Europejska 

EV – pojazdy o napędzie elektrycznym, 

PTZ – publiczny transport zbiorowy, 

SUiKZP - Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego, 

wzkm – wozokilometr. 

 

 

 

Słownik 

 

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, 

Cel operacyjny – wskazuje obszary realizacji dla celu 

strategicznego, a w konsekwencji identyfikuje i wyznacza 

zadania do wieloletniego planu inwestycyjnego, 

Cel strategiczny – cel długofalowy rozumiany jako 

powzięte zamierzenia na najwyższym szczeblu 

organizacyjnym, 

Kongestia – skupienie, nagromadzenie, zatłoczenie lub 

przeciążenie, które może występować przy użytkowaniu  

i konsumpcji wszystkich dóbr, 

Linia komunikacyjna – połączenie komunikacyjne  

na sieci dróg publicznych albo liniach kolejowych, innych 

szynowych, linowych, linowo-terenowych, albo akwenach 

morskich lub wodach śródlądowych wraz z oznaczonymi 

miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów 

na liniach komunikacyjnych, po których odbywa się 

publiczny transport zbiorowy, 

Miasto – miasto Gorzów Wielkopolski, 

Operator publicznego transportu zbiorowego – 

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, 

Sieć komunikacyjna – układ linii komunikacyjnych 

obejmujących obszar działania organizatora publicznego 

transportu zbiorowego lub część tego obszaru, 

Strategia – Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego,  

Wizja – jest to wyrażona słownie, mentalna wizualizacja 

pożądanego stanu, do którego dąży się, wdrażając 

Strategię. Potrzebą jej sformułowania jest pokazanie 

kierunku dążeń, ustawienie drogowskazu  

dla sformułowania celów działań. 

 

Fot. Bartłomiej Nowosielski 
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1.1. Cel i zakres opracowania Strategii 

elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

 

Głównym celem Strategii elektromobilności Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego jest zniwelowanie problemu 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego - powietrza 

atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji oraz 

zmniejszenie ilości uwalnianych do atmosfery gazów 

cieplarnianych. Cel ten może zostać osiągnięty 

poprzez realizację szeregu działań, które zostały 

zdefiniowane w przygotowanej Strategii 

elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

mającej służyć realizacji zapisów Programu Rozwoju 

Elektromobilności  

w Polsce w ramach Strategii na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju (SOR) ze szczególnym 

uwzględnieniem Planu rozwoju elektromobilności, 

Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności  

i paliwach alternatywnych.  

W związku z powyższym opracowana Strategia 

stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju 

zrównoważonej mobilności, ukierunkowanej na 

wykorzystywanie pojazdów zeroemisyjnych, a także 

na prowadzoną europejską i krajową politykę 

klimatyczno-transportową. 

 

 

Cele wyżej wymienionego Programu mają zostać 

osiągnięte poprzez szereg działań takich jak: 

❖ budowa ogólnodostępnych stacji ładowania 

samochodów elektrycznych przez operatora 

systemu dystrybucyjnego i podmioty prywatne 

celem osiągnięcia do 31 marca 2021 r. liczby 

wymaganej przez Ustawę z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych; 

❖ wymiana części floty pojazdów użytkowanych 

przez Urząd Miasta na pojazdy napędzane 

energią elektryczną (10% pojazdów elektrycznych 

od dnia 1 stycznia 2022 r.; 30% od 1 stycznia 

2025 r.); 

❖ zakup zeroemisyjnych autobusów celem  

ich wykorzystania przy świadczeniu usług 

publicznego transportu zbiorowego. 

 

 

 

 

Upowszechnienie w Gorzowie Wielkopolskim napędu 

elektrycznego ograniczy emisje pyłów i gazów 

szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz środowiska 

naturalnego. Przejście na pojazdy zeroemisyjne 

będzie mieć istotne znaczenie dla jakości powietrza 

w Mieście a ponadto, ze względu na charakterystykę 

akustyczną elektrycznych i hybrydowych jednostek 

napędowych, zmniejszy się emisja hałasu. 

Działania opisane w Strategii mają przyczynić się  

do wzrostu rozwoju elektromobilności, zmniejszenia 

ruchu pojazdów spalinowych oraz propagowania 

elementów Smart City. Wymienione działania mają 

spowodować zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu 

hałasu na terenie Gorzowa oraz Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

 

Zakres Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego obejmuje w szczególności: 

❖ charakterystykę jednostki terytorialnej; 

❖ ocenę aktualnego stanu środowiska wraz  

z identyfikacją obszarów problemowych; 

❖ ocenę oraz identyfikację źródeł emitorów 

zanieczyszczeń powietrza; 

❖ oceną aktualnego systemu komunikacyjnego; 

❖ ocenę aktualnego systemu energetycznego; 

❖ prognozę zapotrzebowania na energię 

elektryczną, gaz lub inne paliwa alternatywne do 

2030 r.; 

❖ wskazanie rozwiązań strategicznych; 

❖ opis planowanych do wdrożenia rozwiązań Smart 

City; 

❖ plan wdrożenia Strategii z uwzględnieniem jego 

monitorowania. 
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Poza osiągnięciem przytoczonych wcześniej celów 

wprowadzenie na obszarze Miasta rozwiązań 

z zakresu elektromobilności da w przyszłości 

możliwość rozwoju nowoczesnych systemów, tj.: 

car-sharing`u czyli ekonomii 

współdzielenia aut, polegającej na możliwości 

korzystania z samochodu tylko wtedy, jeśli istnieje 

realna potrzeba u potencjalnego użytkownika. 

W systemie tym auta można wypożyczyć i oddać 

na terenie wytyczonej strefy, która zawiera się 

w granicach danego miasta. Kierowca nie ponosi 

bezpośrednio kosztów eksploatacyjnych, konieczna 

jest natomiast płatność za wynajem pojazdu według 

cennika wynajmującego. Stawki oraz oferowane 

pakiety są zróżnicowane w zależności od firmy 

wynajmującej i modelu samochodu. Przykładowo 

wynajem w pełni elektrycznego auta BMW i3 

w Warszawie to suma opłat za czas jazdy i postoju, 

które pobierane są na podstawie aktualnego cennika 

w aplikacji mobilnej. Dodatkowo użytkownik ma 

możliwość wynajmu samochodu na dobę, wyboru 

pakietu (kiedy z góry znany jest czas wynajmu) 

lub wykupu subskrypcji; 

pojazdów autonomicznych nazywanych 

inaczej samochodami bezzałogowymi, które 

z założenia są w stanie poruszać się z punktu  

A do B, bez ingerencji człowieka, korzystając  

ze specjalistycznych technologii i urządzeń, które 

odpowiadają za bezpieczną jazdę i wykonywane 

manewry. Takie auta wyposażone są w systemy 

pozwalające na szczegółową analizę sytuacji  

na drodze. Ideą aut autonomicznych jest zwiększenie 

bezpieczeństwa i efektywności jazdy (płynne 

poruszanie się, z właściwą prędkością i jak 

najmniejszym zużyciem energii) oraz zniwelowanie 

barier (wiek, stan zdrowia). W przypadku pojazdów 

tego typu, rola kierowcy ogranicza się wyłącznie 

do nadzorowania pracy i bezpieczeństwa poruszania 

się samochodu. W pełni automatyczne pojazdy 

są jeszcze w fazie rozwoju, nie tylko ze względu na 

technologię, ale także na raczkujące przepisy prawa 

i brakującą infrastrukturę otoczenia; 

 

 

 

 

koncepcji V2G, która zakłada,  

że pojazdy elektryczne zostaną integralnie włączone  

w sieć elektroenergetyczną jako mobilne magazyny 

energii. Wzrost liczby pojazdów tego typu wpłynie 

na zwiększenie popytu na energię elektryczną, a także 

na funkcjonowanie samej sieci elektroenergetycznej. 

Jednym z proponowanych rozwiązań tego problemu 

jest koncepcja Vehicle-to-Grid (V2G). System 

zapewnia dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy 

pojazdem a siecią, umożliwiając wykorzystanie energii 

zgromadzonej w baterii samochodu do stabilizacji 

pracy sieci elektroenergetycznej (Jonathan Knott, 

2018). Dzięki tej innowacji pojazdy elektryczne będą 

mogły zostać zintegrowane z siecią, a ich właściciele 

zyskają możliwość uzyskania dodatkowego dochodu 

z tytułu „sprzedaży” energii do sieci w okresie 

największego zapotrzebowania i analogicznie 

możliwość zakupu w czasie nadwyżki lub niskiego 

popytu. 
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Cel operacyjny 3: 

zmiana nawyków transportowych 

mieszkańców miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

CEL STRATEGICZNY 

niwelowanie problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego - powietrza atmosferycznego poprzez redukcję 
niskiej emisji oraz zmniejszenie ilości uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych 

 

Cel operacyjny 1: 

wymiana taboru autobusowego 

publicznej komunikacji zbiorowej 

Cel operacyjny 2: 

niskoemisyjny transport indywidulany  

Zadanie 1.3.: zakup 15 szt. autobusów zeroemisyjnych  
po 2021 r. 

 

Zadanie 1.1.: zakup 8 nowych autobusów elektrycznych  
w 2021 roku 

 Zadanie 1.2.: zakup i instalacja 3 stacji ładowania  
na obszarze obsługi komunikacyjnej (na pętlach 
autobusowych/przystankach końcowych) oraz 4 podwójnych 

stacji ładowania na terenie zajezdni Operatora w 2021 roku* 
 

Zadanie 2.1.: budowa ogólnodostępnych punktów 
ładowania w celu osiągnięcia do 31 marca 2021 r. liczby 
wymaganej przez Ustawę o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych 

Zadanie 2.2.: w przypadku nowej organizacji ruchu 
na terenie Miasta -  dopuszczenie ruchu pojazdów 
elektrycznych po pasach drogowych przeznaczonych 
do wyłącznego przemieszczania się autobusów 

 

Zadanie 3.1.: wprowadzenie Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej 

 Zadanie 3.2.: budowa zintegrowanego Centrum 
Przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym  
w Gorzowie Wielkopolskim 

Zadanie 3.3.: zmiana polityki taryfowej publicznej 
komunikacji zbiorowej 

 

Cel operacyjny 4: 

dostosowanie systemu transportowego 

do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Zadanie 4.1.: modernizacja przystanków komunikacji 
zbiorowej 

 Zadanie 4.2.: przystosowanie taboru komunikacji zbiorowej 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 Zadanie 4.3.: wdrożenie zasad projektowania uniwersalnego 

Zadanie 1.4.: zakup infrastruktury ładującej dla  
15 nowych autobusów zeroemisyjnych po 2021 r. 

 

Zadanie 3.4.: wdrażanie „Koncepcji budowy ścieżek 
rowerowych MOF Gorzowa Wielkopolskiego” 

*Pierwotnie planowano I etap elektryfikacji linii (zakup 8 szt. autobusów zeroemisyjnych i jednocześnie wypełnienie obowiązku 
ustawowego do 2023r.) na 2020 r. Jednakże, z uwagi na opóźnienie w weryfikacji wniosków oraz decyzję o czasowym wstrzymaniu 
realizacji zadania z uwagi na Covid-19, data w zakresie realizacji przedsięwzięć przypadająca na rok 2020 musiała ulec zmianie.  
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1.2. Źródła prawa     

 

Zagadnienia związane z elektromobilnością, a także 

szerzej z paliwami alternatywnymi, od lat znajdują się  

w obszarze zainteresowania krajowego i unijnego 

prawodawcy. Jest to między innymi spowodowane 

zarówno rosnącą świadomością społeczną 

w dziedzinie ochrony środowiska, jak i też rozwijającą 

się koncepcją tak zwanej „zielonej gospodarki”. 

Nakierowana jest ona nie tylko na rozwój inwestycyjny, 

lecz i na dbanie o lokalny ekosystem. Ostatnie 

działania legislacyjne wskazują na obieranie kierunku 

promującego tzw. czystą gospodarkę. Liczne ustawy 

i inne dokumenty poruszające tę tematykę mają, 

w zamierzeniu prawodawcy, nie tylko ułatwić działania 

podmiotom prywatnym, jak i publicznym w tym 

zakresie, lecz także promować „czystą energię”. 

Problematyka, która dotyczy kwestii omówionych  

w niniejszej Strategii nie została unormowana  

w jednym zebranym akcie prawnym – przy tworzeniu 

dokumentu korzystano z regulacji zawartych 

w różnych aktach normatywnych, a także z aktów 

planowania gospodarczego o zasięgu krajowym, 

w szczególności z: 

1) Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 908 t.j.), zwanej dalej 

ustawą o elektromobilności; 

2) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz.U.2020 poz. 1233 t.j.), zwanej dalej ustawą 

o biopaliwach; 

3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r.  

w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 307, str. 

1), zwanej dalej Dyrektywą 2014/94/UE; 

4) Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia  

do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów 

16.03.2017 r.1 zwanego dalej Planem Rozwoju; 

5) Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 

29.03.2017 r.2, zwanych dalej Krajowymi ramami 

polityki; 

 
1 
http://www.me.gov.pl/files/upload/27052/Plan%20Rozwoju%20Elektromobil
no%C5%9Bc%20RM.pdf. 
2 http://bip.me.gov.pl/files/upload/26071/Krajowe_ramy%20_29032017.pdf. 

 

 

6) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

w sprawie promowania stosowania energii 

ze źródeł odnawialnych zmieniająca 

i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE; 

7) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania ekologicznie czystych  

i energooszczędnych pojazdów transportu 

drogowego (Dz. Urz. UE. L Nr 120). 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 7 ust. 

1 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) sprawy 

organizacji lokalnego transportu zbiorowego należą 

do zadań własnych gminy. 

W związku z powyższym, gminy są w grupie 

podmiotów publicznych, które są szczególnie 

zainteresowane kwestiami rozwoju komunikacji 

publicznej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł 

energii. Plany rozwoju, publikowane przez polski rząd, 

wskazują na działania mające na celu aktywizację 

transportu niskoemisyjnego oraz zeroemisyjnego 

na obszarze Polski.  

Tematyka paliw alternatywnych od lat znajduje się  

w obszarze zainteresowania instytucji unijnych. Unia 

Europejska w ostatnich latach silnie dąży do 

wspierania polityki mającej zapewnić czyste 

środowisko, jak również ograniczyć emisję 

zanieczyszczeń do powietrza (np. poprzez obniżenie 

wydzielanych w transporcie zanieczyszczeń). Jednym 

ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest 

minimalizacja zależności od środków transportu 

napędzanych przez paliwa kopalne i wspieranie 

rozwoju rynku paliw alternatywnych, a także 

infrastruktury powiązanej. Ważnym aktem unijnym 

sprzed Dyrektywy 2014/94/UE, była np. Dyrektywa 

2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia 

w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych 

(Dziennik Urzędowy L 123, 17/05/2003 P. 0042 - 

0046), która to definiowała kierunek, w jakim poszły 

instytucje unijne w celu zachęcania do korzystania z 

paliw alternatywnych.  

 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 9

http://www.me.gov.pl/files/upload/27052/Plan%20Rozwoju%20Elektromobilno%C5%9Bc%20RM.pdf
http://www.me.gov.pl/files/upload/27052/Plan%20Rozwoju%20Elektromobilno%C5%9Bc%20RM.pdf
http://bip.me.gov.pl/files/upload/26071/Krajowe_ramy%20_29032017.pdf


 

10 
 

Jednakże dopiero Dyrektywa 2014/94/UE wskazała  

w sposób kompleksowy zagadnienia rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, które mają służyć 

zmniejszeniu negatywnego oddziaływania transportu 

na środowisko. Paliwa alternatywne jakie mieszczą się 

w definicji zawartej w art. 2 Dyrektywy 2014/94/UE 

to między innymi energia elektryczna, wodór, 

biopaliwa zdefiniowane w dyrektywie 2009/28/WE, 

paliwa syntetyczne i parafinowane, gaz ziemny (CNG 

i LNG) oraz gaz płynny (LPG). Omawiany akt jest 

istotnym krokiem na drodze ku harmonizacji przepisów 

poszczególnych krajów członkowskich 

w przedmiotowym zakresie, co odbywać ma się 

głównie poprzez krajowe ramy polityki w zakresie 

rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych 

w sektorze transportu i rozwoju właściwej infrastruktury 

(art. 3 Dyrektywy 2014/94/UE). Warty podkreślenia jest 

fakt, że prawodawca unijny w odniesieniu do paliw 

alternatywnych kieruje się zasadą neutralności 

technologicznej, co wyraża się w tym, że nie promuje 

żadnego konkretnego rozwiązania technologicznego  

i związanej z nim infrastruktury. Dlatego też na gruncie 

prawa unijnego elektromobilność nie uzyskała 

osobnych regulacji, a regulacje prawne tyczące się 

niej zostały zawarte w Dyrektywie 2014/94/UE. Polski 

ustawodawca postanowił, w odróżnieniu od Dyrektywy 

2014/94/UE, na przywiązanie większej uwagi  

do elektromobilności jako technologii, z którą wiążą się 

największe nadzieje. Wskazuje na to m.in. 

uzasadnienie ustawy o elektromobilności3, które 

określa na przykład technologie hybrydowe jako 

przejściowe (wsparcie dla nich jest przewidziane tylko 

do 2020 roku). Rada ministrów realizując obowiązek 

nałożony na nią przez art. 3 Dyrektywy 2014/94/UE, 

przyjęła 29 marca 2017 r. Krajowe ramy polityki 

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, 

wyznaczające wraz z Planem Rozwoju 

Elektromobilności w Polsce (przyjętym przez Radę 

Ministrów 16 marca 2017 r.) cele dla rozwoju 

elektromobilności jakie planowane są do osiągnięcia 

do końca 2025 r. Jak zaznaczono w Planie Rozwoju 

„Administracja publiczna ma w projekcie rozwoju 

elektromobilności podwójną rolę. Z jednej strony 

koordynuje całość przedsięwzięcia, dbając  

o odpowiednie tempo zmian w poszczególnych 

sferach. Z drugiej jest odbiorcą zmian, do których 

 
3 Sejm VIII kadencji, druk 2147;  
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2147. 

impuls generuje, korzystając z tworzącego się 

rynku infrastruktury i pojazdów”. Zatem  

na jednostkach samorządu terytorialnego (zwłaszcza 

gminach jako właściwych do organizacji lokalnego 

transportu publicznego) będzie ciążyła powinność 

wspierania rozwoju elektromobilności (wraz  

z infrastrukturą z nią związaną), a także stosowania 

nowych rozwiązań w odniesieniu do swoich własnych 

przewozów. 

Cele, które zostały określone w Krajowych ramach 

polityki rozwoju, jak i w Planie rozwoju, wymagały 

do poprawnej realizacji interwencji ustawodawcy 

w postaci uchwalenia nowej ustawy 

o elektromobilności, która stanowi transpozycję 

Dyrektywy 2014/94/UE. Ustawa o elektromobilności 

kompleksowo reguluje kwestie stworzenia potrzebnej 

dla wykorzystywania paliw alternatywach 

infrastruktury, której brak był jednym z powodów tak 

powolnego rozwoju tego sektora transportu. 

Jednocześnie ustawa o elektromobilności nałożyła 

obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego, aby 

podmioty publiczne posiadały odpowiednią liczbę 

pojazdów o napędzie elektrycznym lub napędzie 

gazowym (co najmniej 10% od 1 stycznia 2022 r.; 

30% od 1 stycznia 2025 r.). Natomiast od pierwszego 

stycznia 2028 roku na mocy art. 36 ustawy 

o elektromobilności jednostki samorządu 

terytorialnego będą mogły zlecać świadczenie 

usług komunikacji miejskiej tylko podmiotom, 

które w swojej flocie użytkowanej  

na terenie jednostki samorządu terytorialnego 

będą miały co najmniej 30% autobusów 

zeroemisyjnych. Wymóg ten sprawia, że samorządy 

organizujące komunikację lokalną będą musiały 

z wyprzedzeniem wprowadzać do swoich taborów 

autobusy zeroemisyjne, by sprostać wymaganiom 

ustawy. Natomiast wraz z wprowadzeniem autobusów  

o napędzie elektrycznym powstanie zapotrzebowanie 

na instalacje elektryczne mogące ładować 

wspomniane autobusy, co także precyzują przepisy 

ustawy o elektromobilności. Drugim elementem zmian 

ustawowych, które ostatnio zaszły na kanwie rozwoju 

czystych form transportu publicznego, była Ustawa  

z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy  

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 1233 t.j.), 

która ustanawiała Fundusz Niskoemisyjnego 

Transportu. 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 10
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1.3. Cele rozwojowe, strategie i plany miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego 

 

Strategia w swym wymiarze realizować będzie 

priorytety oraz zadania wynikające z: 

❖ Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; 

❖ Ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych; 

❖ Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce; 

❖ Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych; 

❖ Strategii rozwoju Miasta4; 

❖ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla komunikacji miejskiej 

Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących,  

z którymi miasto Gorzów Wielkopolski zawarło 

porozumienie w zakresie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na lata 2014-2025; 

❖ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego; 

❖ Programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2020  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Obecnie obowiązującą jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2020". Trwają prace nad 
aktualizacją dokumentu, która po przyjęciu nosić będzie nazwę „Strategia 
rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”. 

 

1.4. Charakterystyka miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

 

Położenie Miasta, podział administracyjny 

Gorzów Wielkopolski to miasto na prawach powiatu, 

zlokalizowane w północno-zachodniej Polsce,  

w województwie lubuskim, które zgodnie z definicją 

Głównego Urzędu Statystycznego należy do miast 

dużych. Gorzów Wielkopolski jest jedną z dwóch stolic 

województwa, gdzie od lat występuje przestrzenna 

koncentracja ludności i aktywności gospodarczej. 

Gorzów Wielkopolski położony jest nad rzeką Wartą  

z liczbą mieszkańców wynoszącą 123 609, z czego 

52,51% stanowią kobiety, a 47,49% mężczyźni.  

Powierzchnia Gorzowa Wielkopolskiego wynosi  

8572 ha. 

Miasto Gorzów Wielkopolski graniczy: 

❖ od północy z gminą wiejską Kłodawa; 

❖ od północnego zachodu z gminą wiejską 

Lubiszyn; 

❖ od południowego zachodu z gminą wiejską 

Bogdaniec; 

❖ od południowego wschodu z gminą wiejską 

Deszczno; 

❖ od wschodu z gminą wiejską Santok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Położenie miasta Gorzów Wielkopolski  

w województwie lubuskim 

Źródło: opracowanie własne 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 11



 

12 
 

Gorzów Wielkopolski stanowi rdzeń Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 

do którego należy obecnie pięć sąsiadujących gmin: 

Kłodawa, Santok, Deszczno, Bogdaniec i Lubiszyn5. 

Gminy te stanowią strefę bezpośredniego zasięgu 

codziennego, wzajemnego oddziaływania, zarówno 

jako miejsca pracy jak i zamieszkania.  

Planowane jest ponadto włączenie w 2020 roku  

do MOF GW miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. 

W lipcu 2020 roku został podpisany list intencyjny 

wyrażający wolę współpracy oraz wspólnej realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłej 

perspektywie finansowej UE 2021-2027. 

Charakterystyczną cechą gorzowskiego obszaru 

funkcjonalnego jest strategiczne położenie przy 

zachodniej granicy kraju oraz na skrzyżowaniu 

kluczowych szlaków komunikacyjnych. 

 
Rysunek 2. Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa 

Wielkopolskiego. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 
5 W MOF GW od 23 lutego 2018 r. - zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 

XLIV/667/ Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz 
z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 
funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Północne obszary Miasta charakteryzują się 

zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, a południowe 

tereny, lewobrzeżna strefa rzeki Warty, to tereny 

równinne. 

Ze względu na strukturę funkcjonalną Miasta wyróżnić 

można cztery obszary o dominujących funkcjach6 7: 

❖ obszary o funkcji mieszkalnej – zlokalizowane 

głównie po północnej stronie rzeki Warty, 

w obrębie historycznej zabudowy Śródmieścia.  

W południowej części budownictwo mieszkalne 

występuje w formie ekstensywnej, jako funkcja 

uzupełniająca i jest to w przeważającym stopniu 

zabudowa domków jednorodzinnych, 

❖ obszary o funkcji przemysłowo-magazynowej – 

zlokalizowane we wschodnich i zachodnich 

peryferiach Miasta, 

❖ obszary o funkcji usługowej, których koncentracja 

występuje w śródmiejskiej części Miasta  

i następuje ich stopniowe relokacja w północną 

część Gorzowa Wielkopolskiego, 

❖ obszary o funkcji sportowo-rekreacyjnej, które  

w dużej mierze zlokalizowane są w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów edukacyjnych. 

 

W Gorzowie Wielkopolskim nie występuje oficjalny  

i prawny podział administracyjny Miasta na dzielnice 

czy osiedla. Występują natomiast umowne nazwy 

osiedli, nazwy rejonów wykorzystywane w budżecie 

obywatelskim, takie jak: 

❖ Śródmieście/ Centrum, 

❖ Manhattan, 

❖ Górczyn, 

❖ Staszica, 

❖ Osiedle Słoneczne, 

❖ Wieprzyce, 

❖ Piaski, 

❖ Dolinki, 

❖ Zamoście. 

 

 

  

 
6 Z wykorzystaniem danych ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., Gorzów Wlkp., 
2015 r. 
7 Z wykorzystaniem danych ze „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Gorzowa Wlkp. Na lata 2010-2020”. 
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Demografia 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego  

w Gorzowie Wielkopolskim pod koniec 2019 roku 

zamieszkiwało 123 609 osób, z czego 52,51% 

stanowiły kobiety, a 47,49% mężczyźni. Gęstość 

zaludnienia wynosiła wówczas 1442 osób/km2.  

Okoliczne gminy, tj.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, 

Lubiszyn i Santok, tworzące Miejski Obszar 

Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW), 

charakteryzują się potencjałem demograficznym 

na poziomie około 165 tys. mieszkańców, co stanowi 

ponad 15% potencjału ludnościowego województwa 

lubuskiego. 

Dokładne informacje na temat liczebności 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz MOF 

GW przestawiono w Tabeli 1. 

 
Tabela 1. Liczba ludności w Gorzowie Wielkopolskim  
i gminach wchodzących w skład MOF GW – stan na 31.12.2019 r.  

Gmina Liczba ludności (2019 r.) 

Powiat m. Gorzów 
Wielkopolski 

123 609 

Bogdaniec 7 104 

Deszczno 9 942 

Kłodawa 8 677 

Lubiszyn 6 878 

Santok 8 636 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W Mieście zauważalny jest trend zmniejszania się 

liczby mieszkańców. Sytuacja ta jest determinowana 

przede wszystkim wchodzeniem w wiek produkcyjny 

mało licznych roczników przy jednoczesnym wzroście 

liczebności społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym. 

Do takiej tendencji również może przyczyniać się 

emigracja młodych ludzi do większych miast w Polsce 

lub za granicę, głównie w celach zarobkowych. 

 

Wykres 1. Zmiany liczby ludności w Gorzowie Wielkopolskim 

w latach 2000-2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Zauważyć należy także, że w obszarze Gorzowa 

Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących trwa proces 

suburbanizacji. Od 2000 roku odnotowano przyrost 

liczby ludności w gminach wchodzących w skład 

MOF GW, przy jednoczesnym spadku 

mieszkańców  

w granicach miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Tabela 2. Zmiany liczby ludności w Gorzowie Wielkopolskim  
i gminach wchodzących w skład MOF GW w latach 2000-2019 

Gmina 
Liczba 

ludności 
(2000 r.) 

Liczba 
ludności 
(2019 r.) 

Tendencja 
Wzrost/ 
spadek 

o: 

Powiat m. 
Gorzów 

Wielkopolski 
125 767 123 609  - 1,72% 

Bogdaniec 6 283 7 104  13,07% 

Deszczno 7 082 9 942 
 

40,38% 

Kłodawa 5 303 8 677  63,62% 

Lubiszyn 6 525 6 878  5,41% 

Santok 7 303 8 636  18,25% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Według danych GUS z 2019 roku, największy odsetek 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego stanowiły 

osoby w wieku produkcyjnym. W strukturze 

zaludnienia od wielu lat w Gorzowie Wielkopolskim 

obserwuje się negatywne trendy świadczące 

o  procesie „starzenia się” społeczeństwa. Liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 90,44% 

w stosunku do roku 2000, a liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym spadła o 23,11%. 
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Wykres 2. Zmiany w strukturze ludności według wieku  
w latach 2000-2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
Wykres 3. Struktura (według wieku) ludności miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego w 2019 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoza liczby ludności (Wykres 4.), opracowana 

przez GUS w 2014 r., przewiduje w ciągu najbliższych 

30 lat spadek liczby ludności. Zjawisko „starzenia się” 

społeczeństwa, wraz ze spadkiem liczby urodzeń, jest 

niepożądane i może niekorzystnie wpłynąć na dalszy 

rozwój Miasta, a wzrost udziału osób w wieku 

poprodukcyjnym zwiększy zapotrzebowanie na usługi 

zdrowotne, natomiast zmniejszy się liczba osób 

korzystających z oświaty. 

 

 
Wykres 4. Prognoza liczby ludności Gorzowa Wielkopolskiego 

do 2050 roku (z 2014 r.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Przedstawione niekorzystne zmiany w strukturze 

demograficznej mieszkańców miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego mogą mieć w najbliższym czasie 

wpływ na zmianę wskaźnika mobilności 

mieszkańców, co w konsekwencji wpłynie  

na zmianę ich preferencji komunikacyjnych. 
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System transportowy 

Gorzów Wielkopolski leży w korytarzu o nazwie 

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-

ROUTE65 (północ-południe) oraz znajduje się 

w strefie oddziaływania Paneuropejskiego Korytarza 

Transportowego II (wschód – zachód). Jednocześnie 

obszar północnej części województwa lubuskiego,  

a tym samym teren MOF GW, stanowi swoiste 

skrzyżowanie osi rozwojowych największych 

aglomeracji w tej części Europy: Berlin – Szczecin – 

Poznań. 

System drogowy 

Na sieć drogową na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego składa się 331,384 km dróg, w tym8: 

❖ 22,706 km dróg krajowych;  

❖ 21,214 km dróg wojewódzkich; 

❖ 72,218 km dróg powiatowych;  

❖ 188,919 km dróg gminnych oraz  

❖ 26,327 km dróg wewnętrznych.  

Drogami krajowymi, które przebiegają przez teren 

Miasta, są:  

❖ droga ekspresowa S3 (E69) - prowadząca  

od zespołu portów Szczecin-Świnoujście  

do Gorzowa Wielkopolskiego, następnie  

do Zielonej Góry i do granicy z Czechami  

w Jakuszycach;  

❖ droga krajowa nr 22 - prowadząca od przejścia 

granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach 

do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie. 

 
8 Wykaz  dróg  publicznych w  granicach  administracyjnych  Miasta  

w  zarządzie  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp. Obowiązuje  w  okresie   

od  01.01.2020 r. do  31.12.2020 r. Długość dróg wg systemu 
referencyjnego. 
Wykaz dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych Miasta  
w zarządzie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Stan na 20.01.2020 r. 

Drogami wojewódzkimi, które biegną przez Miasto są:  

❖ DW nr 130: ul. Szczecińska od granicy Miasta  

z miejscowością Baczyna do Al. Konstytucji 

3 Maja;  

❖ DW nr 132 - od granicy Miasta ul. Kostrzyńską 

do ul. Podmiejskiej (rondo Santockie);  

❖ DW nr 151 – ul. Dąbrowskiego do ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego do granicy Miasta  

w kierunku Kłodawy;  

❖ DW nr 158: ul. Podmiejska od Ronda Sybiraków  

do granicy Miasta w kierunku Wawrowa. 

System kolejowy 

Obecnie sieć kolejowa przebiegająca na terenie 

Gorzowa Wielkopolskiego charakteryzuje się łączną 

długości 33 km i są to linie normalnotorowe, 

niezelektryfikowane, z czego na odcinkach o długości 

11 kilometrów to linie dwutorowe. 

Przez Miasto przebiega: 

❖ linia kolejowa nr 203 łącząca Berlin z Tczewem 

przez Gorzów Wielkopolski; 

❖ linia kolejowa nr 367 łącząca Gorzów Wielkopolski 

ze Zbąszynkiem, a tam przechodzi w linię  E20 

(Berlin-Moskwa). 

Na terenie Miasta znajduje się łącznie sześć stacji  

i przystanków kolejowych, tj.: 

❖ Gorzów Wielkopolski; 

❖ Gorzów Wielkopolski Karnin; 

❖ Gorzów Wielkopolski Wieprzyce; 

❖ Gorzów Wielkopolski Zamoście; 

❖ Gorzów Wielkopolski Zieleniec; 

❖ Gorzów Wielkopolski Wschodni. 

 

Gorzów Wielkopolski dysponuje połączeniami 

kolejowymi z Poznaniem, Warszawą, Zieloną Górą, 

Gdynią oraz Berlinem (przez Kostrzyn nad Odrą).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 15



 

16 
 

 
 

 
Rysunek 3. Uwarunkowania transportowe Gorzowa 
Wielkopolskiego 
Źródło: opracowanie własne   
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System komunikacji miejskiej 

Na system komunikacji miejskiej składają się: 

❖ dwie trasy tramwajowe o łącznej długości  

25 km obsługujące trzy linie tramwajowe; 

Dodatkowo Miasto, w najbliższych latach, planuje 

budowę nowej trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, co ma na celu skomunikowanie Osiedla 

Górczyn z centrum Miasta. Budowa nowej linii 

tramwajowej planowana jest na odcinku drogi od 

Ronda Ofiar Katynia, poprzez Aleje RMN do Ronda 

Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzez 

ul. Piłsudskiego, ul. Górczyńską (od Ronda 

Górczyńskiego do Ronda Niepodległości) 

ul. Okulickiego  do skrzyżowania z ul. Szarych 

Szeregów; 

❖ 37 linii dziennych i 5 linii nocnych komunikacji 

autobusowej. 

 

System lotniczy 

Miasto Gorzów Wielkopolski na swoim terenie nie 

posiada własnego lotniska. W 2014 roku zostało 

oddane do użytku lądowisko dla śmigłowców, które 

mieści się przy szpitalu wojewódzkim, a 27 maja 2019 

roku otwarto pełnoprawną bazę Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. 

Rysunek 4. Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
Autor: Łukasz Kulczyński 
 

 

 

 

System rowerowy 

System ścieżek rowerowych na terenie miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego jest rokrocznie rozwijany.  

W stosunku do 2014 r. długość ścieżek i dróg 

rowerowych w Mieście zwiększyła się o około 53,30%. 

Wykres 5. Długość ścieżek rowerowych w latach 2014-2020 

 

* czerwiec 2020 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz 

danych pozyskanych z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 

Obecnie w Gorzowie Wielkopolskim znajduje się 57 

km różnego rodzaju dróg rowerowych, a z każdym 

rokiem do użytku oddawane są nowe odcinki. Wraz 

z budową dróg rowerowych powstaje infrastruktura 

towarzysząca w postaci podpórek, stojaków i wiat 

rowerowych.  

Dodatkowo, dzięki m.in. środkom unijnym w ramach 

perspektywy finansowej 2014-2020 zrealizowano 

do tej pory wiele inwestycji rowerowych 

zaplanowanych w ramach Koncepcji budowy ścieżek 

rowerowych MOF Gorzowa Wlkp. 

 

Ponadto w Gorzowie Wielkopolskim od 23 maja 2020 r. 

funkcjonuje płatny system wypożyczania elektrycznych 

hulajnóg (uruchomiony przez podmiot prywatny). 

Aktualnie, w ramach przedsięwzięcia, dostępne są 73 

hulajnogi rozwijające maksymalną prędkość 25 km/h. 
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System wodnego transportu śródlądowego 

Na terenie Miasta znajduje się niewielki port rzeczny – 

Port Gorzów, który zlokalizowany jest na trasie 

międzynarodowej drogi wodnej E-70, lecz jego 

znaczenie w kontekście transportu wodnego jest 

znikome. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania 

na transport oraz ograniczone możliwości w zakresie 

ciągłego podnoszenia przepustowości infrastruktury 

transportu lądowego warunkują konieczność 

zapewnienia alternatywy, którą może być właśnie 

transport wodny śródlądowy. Gorzów Wielkopolski 

- ze względu na swój potencjał gospodarczy  

i uwarunkowania geograficzne - spełnia warunki  

do budowy centrum logistycznego wraz z terminalem 

przeładunkowym, które generować będzie 

zapotrzebowanie na dodatkowe usługi. Przełoży się 

to na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,  

a w konsekwencji podniesienie jakości życia 

mieszkańców. 

Przedsięwzięcie dotyczące budowy multimodalnego 

centrum logistycznego (transport drogowy, kolejowy 

i żegluga śródlądowa) w Gorzowie Wielkopolskim wraz 

z terminalem - portem rzecznym na rzece Warcie 

zostało ujęte w projekcie Strategii Rozwoju 

Województwa Lubuskiego 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System parkingowy 

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Uchwałą 

Nr LXV/1021/2009 Rady Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie 

Wielkopolskim, wprowadzono tzw. Strefę Płatnego 

Parkowania. Obecnie strefa ta obejmuje 37 ulic 

zlokalizowanych w historycznym centrum Miasta.  

Rysunek 5. Mapa Strefy Płatnego Parkowania 
Źródło: http://www.gorzow.pl/ 

 

Dodatkowo Miasto pracuje nad stworzeniem spójnej 

polityki parkingowej, która będzie obejmowała 

zarówno strefę płatnego parkowania, jak i inne 

miejsca, w których parkowanie nie jest jeszcze 

uregulowane.  

Planuje się także poszerzenie Strefy Płatnego 

Parkowania w kierunku ul. Roosevelta. Prowadzona 

polityka parkingowa zakłada również budowę dwóch 

parkingów w centrum Miasta - w okolicy 

ul. Spichrzowej oraz ul. Młyńskiej. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim 

ma zaplanowana budowa Zintegrowanego Centrum 

Przesiadkowego przy dworcu PKP, która przede 

wszystkim ma na celu integrację wszystkich 

możliwych środków podróży (kolej, tramwaj, 

autobus, taksówka, rower) w jednym miejscu 

i umożliwienie mieszkańcom Miasta oraz MOF GW 

wygodną i szybką zmianę środka podróży. 
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Klimat 

Gorzów Wielkopolski charakteryzuje się klimatem 

umiarkowanym przejściowym, z przewagą wpływów 

oceanicznych, gdzie średnia roczna temperatura 

powietrza wynosi 7,9 °C. Najcieplejszym miesiącem 

jest lipiec (17,2°C) a najzimniejszym styczeń (-1,4°C). 

 

Rysunek 6. Wykres temperaturowy – Gorzów Wielkopolski 
Źródło: https://pl.climate-data.org/ 
 

W Mieście występuje 101,2 dni z przymrozkiem. Dość 

charakterystycznym wskaźnikiem dla okresu letniego 

jest liczba dni gorących o maksymalnej temperaturze 

dnia przekraczającej 25°C (24 dni). Roczny przebieg 

wilgotności względnej jest dość monotonny. 

Maksymalne wartości występują w listopadzie 

i grudniu (91%) a minimalne w czerwcu (71%). 

W ciągu roku najczęściej notowane są wiatry z sektora 

zachodniego, przy wyraźnej dominacji z kierunku 

zachodniego (22,3%) i północno – zachodniego 

(16,4%). Wiatry z kierunku wschodniego występują 

w 17,9%.  Najsuchszym miesiącem jest luty. 

Występują w tym czasie opady na poziomie 28 mm. 

Większość opadów przypada na lipiec, średnio 70 

mm. 

 
Rysunek 7. Klimatogram – Gorzów Wielkopolski 
Źródło: https://pl.climate-data.org/ 

Środowisko przyrodnicze 

W granicach administracyjnych Gorzowa 

Wielkopolskiego występuje jeden zwarty, niezwykle 

istotny ze względu na powierzchnię, kompleks leśny. 

Kompleks ten stanowi wschodni fragment Obszaru 

Chronionego Krajobrazu związany ze strefą 

krawędziową wysoczyzny morenowej, biegnący  

od Witnicy aż po Gorzów Wielkopolski. Natomiast  

od strony północnej obszar Miasta wkracza w niewielki 

fragment kompleksu leśnego, związany ze zboczem 

doliny Kłodawki. 

Poza terenami lasów, w mieście znajdują się dwa 

parki, których pochodzenie jest typowo leśne: 

❖ Park Słowiański, 

❖ Park Czechówek. 

 

Poza obszarami leśnymi i parkami o charakterze 

leśnym, w obszarze miejskim występuje wiele innych 

form zieleni. Przede wszystkim są to parki miejskie:  

❖ Park Wiosny Ludów, 
❖ Park im. Henryka Siemiradzkiego, 
❖ Park Zacisze, 
❖ Park przy Szpitalu Psychiatrycznym, 
❖ Park im. Mikołaja Kopernika, 
❖ Park 750-lecia Miasta, 
❖ Park Górczyński, 
❖ Park Słowiański, 
❖ Park Czechówek, 
❖ Skwer wzdłuż rzeki Kłodawki przy ul. Dąbrowskiego, 
❖ Skwer Wolności. 

 

Parki stanowią najważniejszy element zieleni miejskiej, 

lecz ważnym uzupełnieniem systemu zieleni stanowią 

także założenia ogrodowe przy rezydencjach oraz 

zieleńce, których łączna powierzchnia to 53 ha. 

Istotnym elementem zieleni miejskiej są także 

zadrzewienia przydrożne. 

Tereny miasta Gorzowa Wielkopolskiego to tereny 

bardzo urozmaicone i cenne przyrodniczo. Znajdują 

się tu takie obszary chronione jak:  

❖ 3 obszary Natura 2000 – Ujście Noteci, Murawy 

Gorzowskie, Dolina Dolnej Noteci,  

❖ 1 rezerwat przyrody – Gorzowskie Murawy; 

❖ 1 obszar chronionego krajobrazu – Dolina 

Warty i Dolnej Noteci; 

❖ 1 użytek ekologiczny – Gorzowskie Murawy 

Kserotermiczne; 

❖ 53 pomniki przyrody. 
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Rysunek 8. Uwarunkowania przyrodnicze Gorzowa 
Wielkopolskiego 
Źródło: opracowanie własne   
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1.5. Wnioski wynikające z charakterystyki 

Gorzowa Wielkopolskiego 

 

Z gospodarczego punktu widzenia kluczową rolę  

w rozwoju kraju odgrywają duże ośrodki miejskie,  

a Gorzów Wielkopolski jest jedną z dwóch stolic  

w województwie lubuskim, gdzie od wielu lat występuje 

przestrzenna koncentracja ludności. Duże miasta,  

w tym także Gorzów Wielkopolski, koncentrują 

miejsca pracy oraz usługi, zarówno 

te podstawowe, jak i wyższego rzędu, co powoduje 

nieustanny napływ ludności z rejonów o mniejszym 

potencjale rozwojowym, czyli generuje nowe potrzeby 

komunikacyjne. Dodatkowo na terenie Gorzowa 

Wielkopolskiego zlokalizowana jest podstrefa 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(86,49 ha), co stanowi kolejny potencjał rozwoju 

społeczno-gospodarczego Miasta. Jednakże należy 

mieć na uwadze, że rozwój społeczno-gospodarczy 

stawia przed transportem nowe wyzwania, zarówno 

ekonomiczne, techniczne, organizacyjne, jak  

i ekologiczne i społeczne.9 W związku z powyższym 

należy dążyć do stworzenia systemu zrównoważonej 

mobilności, który będzie uwzględniał potrzeby 

transportowe mieszkańców Miasta przy jednoczesnym 

zachowaniu jego środowiskowych i przestrzennych 

walorów (Miasto rozpoczęło prace nad opracowaniem 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 

dla całego obszaru MOF GW). 

 

Niewątpliwym atutem Miasta jest jego położenie 

geograficzne w pobliżu zachodniej granicy kraju oraz 

wzdłuż Środkowoeuropejskiego Korytarza 

Transportowego. Jednocześnie obszar MOF GW 

znajduje się na skrzyżowaniu osi rozwojowych 

największych aglomeracji w tej części Europy: Berlin – 

Szczecin – Poznań. Dobra lokalizacja 

komunikacyjna Miasta stanowi zachętę dla nowych 

przedsiębiorców i inwestorów i powoduje, że Miasto 

może rozwijać swoją społeczno-gospodarczą strefę 

na skalę międzynarodową. 

 

 

 

 

 
9 Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań. A. Mężyk, 
S. Zamkowska  

 

 

 

Gorzów Wielkopolski jest rdzeniem Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego,  

co usprawnia rozwój społeczno-gospodarczy tych 

obszarów, a także zwiększa potencjał demograficzny 

Miasta. Jedną z wielu dziedzin współpracy tych 

jednostek jest wspólny system transportu 

zbiorowego i ochrona środowiska naturalnego, 

dzięki czemu zmiany w kierunku elektromobilności 

będą oddziaływać nie tylko w granicach 

administracyjnych Miasta, ale także w szerszym 

obszarze – przynajmniej na gminy bezpośrednio 

sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim. 

Niekorzystnym zjawiskiem, jaki został zaobserwowany 

na terenie Miasta i MOF GW, jest proces 

suburbanizacji („rozlewania się” miasta). Od 2000 

roku odnotowuje się wzrost liczby ludności w gminach 

ościennych, w niektórych nawet o ponad 60%, 

a spadek liczby mieszkańców zamieszkujących 

Gorzów Wielkopolski. Jest to spowodowane 

dogodnym położeniem Miasta, infrastrukturą 

transportową oraz dynamicznym rozwojem transportu 

indywidualnego. Takie zmiany powodują jednak 

bariery dla rozwoju komunikacji zbiorowej, gdyż, 

ze względu na rozproszone potoki pasażerów, 

ich obsługa przez miejski transport zbiorowy jest 

trudna także pod względem ekonomicznym. Ma to 

także negatywny wpływ na stan środowiska 

naturalnego, ponieważ zwiększa się liczba podróży 

indywidualnych.  

 

Na terenie Miasta zinwentaryzowano również 

niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej 

mieszkańców. Rokrocznie zmniejsza się liczba osób  

w wieku przedprodukcyjnym, a zwiększa się liczba 

osób po 65 roku życia, a to przyczynia się do zmian 

mobilności mieszkańców i wymusza na organizatorze 

publicznego transportu zbiorowego dostosowanie 

infrastruktury i taboru komunikacji do nowych potrzeb  

i preferencji użytkowników. 
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Duży udział pojazdów indywidualnych 

zarejestrowanych na terenie Miasta wpływa 

bezpośrednio na zmiany w funkcjonalno-przestrzennej 

strukturze Gorzowa Wielkopolskiego, poprzez 

przejmowanie wolnych terenów na cele transportowe 

oraz zaostrzenie konfliktów ekologicznych  

i przewozowych. Zważywszy na fakt dużej powierzchni 

terenów zielonych oraz obszarów chronionych, należy 

szczególną uwagę zwrócić na unikalność środowiska 

naturalnego, zwłaszcza przy rozwoju transportu.  

 

Należy także nadmienić, że rozwojowi 

elektromobilności sprzyjają także uwarunkowania 

klimatyczne regionu, co jest szczególnie istotne 

ze względu na specyfikę akumulatorów, których praca 

jest uzależniona od zewnętrznych warunków 

atmosferycznych. Najważniejszy wpływ na żywotność 

baterii ma temperatura zewnętrzna, gdyż przy -7°C  

i włączonym ogrzewaniu pojazdu zasięg samochodu 

elektrycznego może spaść nawet o 40%. 

Zdecydowanie niższe spadki zasięgu pojazdu 

obserwowane są w przypadku temperatur wysokich 

(+35°C). Ponadto, przy średnich temperaturach 

powietrza w Gorzowie Wielkopolskim, które wynoszą 

ok. 7,9°C oraz biorąc pod uwagę globalne zmiany 

klimatyczne, możemy spodziewać się, że temperatura 

powietrza nie będzie miała negatywnego wpływu  

na baterie pojazdów elektrycznych.10  

 
10 https://e.autokult.pl/ 
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miasta Gorzowa 
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2.1. Metodologia obliczania wskaźników 

zanieczyszczeń 

 

Rozwój technologiczny we wszystkich dziedzinach 

życia powoduje konieczność ograniczenia jego 

negatywnego wpływu na środowisko. Emisja oraz 

wskaźniki zanieczyszczeń nie są obliczane  

w jednorodny sposób. Wszelkie metody pomiarowe 

zależą od emitora zanieczyszczeń oraz jego 

parametrów. Wyznaczenie wielkości emisji 

zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw 

prowadzone jest w celach: 

❖ naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, 

❖ prowadzenia analiz statystycznych, 

❖ kontrolnych, informacyjnych, porównawczych itp. 

Poprawnie zbudowany system uwzględnia również 

zbieranie informacji o sposobie zmieniania się emisji 

zanieczyszczeń i skutkach oddziaływania instalacji 

na środowisko. Dane te mogą okazać się bardzo 

przydatne między innymi w postępowaniu 

inwestycyjnym. 

Metoda, z użyciem której obliczane są emisje 

zanieczyszczeń, zależy od specyfiki i rodzaju 

zanieczyszczeń, rodzaju paliwa, wielkości zużycia 

paliwa i jego parametrów oraz od specyfiki procesów 

odpowiedzialnych za ich powstawanie. Dodatkowo, 

wybrana metoda obliczeniowa powinna uwzględniać 

dostępność danych i efektywność obliczeń, możliwość 

wykreowania podokresów obliczeniowych, możliwość 

określenia emisji w warunkach pracy emitora oraz 

w warunkach odbiegających od norm.  

Wyznaczenie emisji dokonać można metodą: 

❖ bilansową (wskaźnikową), 

❖ opartą na wynikach pomiarów jednorazowych, 

❖ opartą na danych literaturowych, 

❖ opartą na wynikach pomiarów okresowych, które 

obejmują analizę częstotliwości pomiarów, wybór 

metody wyznaczania wskaźników emisji oraz 

metodologię postępowania z wynikami 

„nieprawdopodobnie” niskimi lub wysokimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda wskaźnikowa polega na określeniu ilości 

spalonego paliwa w okresie rozliczeniowym oraz 

doborze odpowiedniego wskaźnika (wskaźnik emisji 

zanieczyszczeń z określonej instalacji jest 

ilorazem emisji przez wielkość produkcji). W czasie 

obliczeń przewidywanej emisji w instalacjach 

projektowanych korzysta się z wartości wskaźników 

wyznaczonych w analogicznych instalacjach 

istniejących. Metoda ta, choć najłatwiejsza 

i najszybsza w użyciu, obarczona jest dużym błędem. 

 

Wartość emisji zanieczyszczeń dla poszczególnych 

kategorii pojazdów przyjmuje się na podstawie norm 

emisyjnych pojazdu (zakładając, że pojazd spełnia 

określone normy emisji spalin) lub na podstawie 

rzeczywistych wyników pomiarów emisji. 

 

Tabela 3. Przyjęte wskaźniki emisji zanieczyszczeń  
dla pojazdów w podziale na normę emisji spalin 

Norma 

silnika 
Lata Jedn. 

NMHC/ 

NMVOC 
NOx PM 

EURO I 1992-1996.10 g/kWh 1,1 8 0,36 

EURO II 1996.10-2000.10 g/kWh 1,1 7 0,15 

EURO III 2000.10-2005.10 g/kWh 0,66 5 0,1 

EURO IV 2005.10-2008.10 g/kWh 0,46 3,5 0,02 

EURO V 2008.10-2012.12 g/kWh 0,46 2 0,02 

EURO VI 2013+ g/kWh 0,13 0,4 0,01 

Źródło: opracowanie własne 
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Dodatkowo do obliczenia emisji zanieczyszczeń  

z pojazdów samochodowych, założono: 

 

dla autobusów napędzanych olejem napędowym 

(Diesel)11: 

• wartość energetyczna Diesla – 36 MJ/l 

1 kWh – 3,6 MJ 

wartość energetyczna Diesla – 10,00kWh/l 

• EIB Carbon Footprint – 2,68 CO2 kg/l 

 

Na podstawie wyżej wymienionych wskaźników oraz  

w oparciu o średnie zużycie paliwa przez dany 

autobus oraz normę silnika EURO wyliczono wielkość 

emisji  zanieczyszczeń NMHC/NMVOC, NOx, PM, CO2  

z następującego wzoru: 

E= B x W 

gdzie: 

E – emisja substancji [g/km] 

B – zużycie paliwa  [kWh/km] 

W – wskaźnik emisji zanieczyszczeń [g/kWh] 

 

dla autobusów napędzanych gazem CNG12: 

• wartość energetyczna CNG – 33 MJ/Nm3 

1 kWh – 3,6 MJ 

wartość energetyczna CNG – 9,17 kWh/Nm3 

• EIB Carbon Footprint – 0,054 CO2kg na 1 

SCF 

Na podstawie wyżej wymienionych wskaźników oraz  

w oparciu o średnie spalanie przez dany autobus oraz 

normę silnika EURO wyliczono wielkość emisji  

zanieczyszczeń NMHC/NMVOC, NOx, PM, CO2  

z następującego wzoru: 

E= B x W 

gdzie: 

E – emisja substancji [g/km] 

B – średnie spalanie [kWh/km] 

W – wskaźnik emisji zanieczyszczeń [g/kWh] 

 

 

 

 

 

 
11 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie 

innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu  

do niektórych rodzajów zamówień publicznych 
12 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie 
innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu  
do niektórych rodzajów zamówień publicznych 

dla autobusów napędzanych energią elektryczną: 

• średnie zużycie energii przez dany autobus – 

139 kWh/100 km 

• uśrednione wskaźniki emisji zanieczyszczeń 

przy produkcji energii elektrycznej w Polsce13 

 NMHC/NMVOC NOx PM 

g/GJ 1,4 303 8,3 

g/kWh 0,00504 1,0908 0,02988 

 

Na podstawie wyżej wymienionych wskaźników oraz  

w oparciu o średnie zużycie energii przez dany 

autobus wyliczono wielkość emisji zanieczyszczeń 

NMHC/NMVOC, NOx, PM, CO2 z następującego 

wzoru: 

E= 
𝑰 𝒙 𝑩

𝟏𝟎𝟎 [𝒌𝒎]
 

gdzie: 

E – emisja substancji [g/km] 

I – emisja poszczególnych zanieczyszczeń wynikająca 

z produkcji energii elektrycznej w Polsce (wartości 

uśrednione) 

B – średnie zużycie energii  [kWh/100km] 

 

W przypadku emisji dwutlenku węgla uwzględniono 

fakt, iż energia elektryczna w Polsce jest głównie 

oparta na węglu kamiennym oraz węglu brunatnym,  

a w Gorzowie Wielkopolskim samochody elektryczne 

ładowane będą energią elektryczną pochodzącą  

w głównej mierze ze spalania gazu ziemnego  

w niskoemisyjnych blokach gazowo-parowych. 

Dlatego tez przyjęto do obliczeń następujące 

wskaźniki jednostkowej emisji zanieczyszczeń przy 

produkcji energii elektrycznej: 

 
Tabela 4. wskaźniki jednostkowej emisji zanieczyszczeń przy 
produkcji energii elektrycznej14 

Wskaźniki emisji w przeliczeniu na jednostkę przebytej 

drogi przez autobus Urbino Electric 12 [g/km] 

CO2 CO NOx PM 

Elektrownie węglowe 

1509,0 0,282 1,77 0,09 

Elektrownie gazowe 

457,7 0,149 0,613 0,0035 

 
13 Ricardo-AEA, F.3 
14 Marczak H., Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające  
z użytkowania autobusów miejskich 
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2.2. Czynniki wpływające na emisję 

zanieczyszczeń w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Zanieczyszczenie powietrza pojawia się w momencie, 

gdy w jego zawartości znajdą się komponenty, które 

nie stanowią jego naturalnego składu. Źródło 

zanieczyszczenia powietrza może zostać 

spowodowane zarówno naturalnymi procesami 

zachodzącymi na Ziemi, tj. wybuchy wulkanów 

lub pożary lasów, jak i działalnością człowieka. 

Emisję do powietrza dzieli się na:  

❖ emisję ze źródeł punktowych, tj. z zakładów 

przemysłowych, w których zachodzą procesy 

spalania, elektrowni, elektrociepłowni;  

❖ emisję ze źródeł powierzchniowych,  

tj. z obszarów zabudowy mieszkaniowej, gdzie 

głównym źródłem emisji są indywidualne źródła 

ciepła;  

❖ emisję ze źródeł liniowych, tj. transportu 

samochodowego i kolejowego;  

❖ emisję ze źródeł rolniczych, tj. upraw rolniczych  

i hodowli zwierząt;  

❖ emisję niezorganizowaną, tj. pochodząca  

z wysypisk, prac budowlanych i remontowych itp.  

 

Szczególne pogorszenie stanu powietrza w Mieście 

występuje w okresie grzewczym i związane jest  

z niską emisją. Duże natężenie ruchu pojazdów  

w obszarze zwartej zabudowy sprzyja występowaniu 

wysokich stężeń zanieczyszczeń, co w konsekwencji 

prowadzić może do powstawania zjawiska smogu 

fotochemicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisja ze źródeł punktowych  

 

 

Emisja ze źródeł punktowych pochodzi z obszarów  

o dominującej funkcji przemysłowej oraz stref 

gospodarczych. W Gorzowie Wielkopolskim istnieją 

duże zakłady przemysłu: motoryzacyjnego, 

elektronicznego, chemicznego, farmaceutycznego, 

metalowego i włókienniczego. 

Strefy przemysłowe zlokalizowane są w dwóch 

rejonach, tj. we wschodnich i zachodnich peryferiach 

Miasta. Tereny w zachodniej części Miasta zajmują 

łącznie powierzchnie blisko 60ha z możliwością 

dalszego rozwoju tych terenów. We wschodniej części 

Miasta teren przemysłowy zajmuje 250ha.  

 

Do największych zakładów produkcyjnych na terenie 

Gorzowa Wielkopolskiego zaliczamy: 

❖ TPV Displays Polska Sp. z o.o.; 

❖ Bordnetze Polska Sp. z o.o.; 

❖ Victory precision Technology Polska; 

❖ FAURECIA Gorzów Sp. z o.o.; 

❖ IMC Poland; 

❖ BAMA POLSKA Sp. z o.o.; 

❖ Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A.; 

❖ HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.; 

❖ Lindo-Gobex Sp. z o.o. 

Rysunek 9. Rozmieszczenie zabudowy przemysłowo-
składowej i handlowo-usługowej na obszarze Miasta 
Źródło: opracowanie własne 
 

Źródła emisji punktowej w 2017 r. stanowiły 6,6% 
całości emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz ponad 
3,1% B(a)P. 
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Emisja ze źródeł powierzchniowych 

 

Emisja ze źródeł powierzchniowych w Gorzowie 

Wielkopolskim pochodzi głównie ze zurbanizowanych 

części Miasta, które ze względu na specyficzny układ 

fizjograficzny, występują na północ od rzeki Warty, 

czyli w obszarze historycznej części Śródmieścia oraz  

na terenach następujących osiedli: Słoneczne, 

Staszica, Dolinki, Piaski i Górczyn. Budownictwo 

jednorodzinne zlokalizowane jest natomiast m.in. 

w rejonach Janic i Piasków, oraz w okolicy 

ul. Kasprowicza i ul. Żwirowej15. 

 

Rysunek 10. Rozmieszczenie zabudowy wielorodzinnej  
i jednorodzinnej na obszarze Miasta 
Źródło: opracowanie własne 
 

Źródła emisji powierzchniowej (komunalno-
bytowej) w 2017 r. stanowiły 65,4% całości emisji 
pyłu zawieszonego PM10 oraz ponad 96% B(a)P.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gorzowa Wielkopolskiego 
16 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów 
Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 

Emisja ze źródeł liniowych  

 

Emisja liniowa, pochodząca z sektora transportowego, 

okazuje się jedną z najbardziej uciążliwych, a duże 

natężenie pojazdów w centrum Gorzowa 

Wielkopolskiego wpływa bezpośrednio na wzrost 

emisji zanieczyszczeń (PM10 i B(a)P) oraz pośrednio  

na obniżenie atrakcyjności Miasta.  

 
Wykres 6. Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych 
w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2010-2018 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Źródła emisji liniowej w 2017 r. stanowiły 23,6% 

całości emisji pyłu zawieszonego PM10 i zaledwie 

0,19% B(a)P.17 

 

Dodatkowo, jak wskazuje Plan gospodarki 

niskoemisyjnej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 

wśród problemów związanych z transportem wymienia 

się: 

❖ nadmierne obciążenie dróg w centrum miasta 

przez ruch wewnętrzny, a także generowany 

przez mieszkańców sąsiednich miejscowości  

i gmin oraz tranzyt;  

❖ wysoki udział transportu prywatnego  

w bilansie transportowym na terenie Miasta;  

❖ wysoką emisję zanieczyszczeń gazowych  

i pyłowych emitowanych przez pojazdy 

transportu prywatnego.” 

 

  

 
17 Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów 
Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 
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Emisja ze źródeł rolniczych  

Emisja ze źródeł rolniczych dotyczy przede wszystkim 

emisji pyłów do powietrza z pól uprawnych i hodowli 

zwierząt. W Gorzowie Wielkopolskim tereny 

wykorzystywane rolniczo zlokalizowane są głównie  

w południowej części Miasta. Z każdym rokiem 

powierzchnia terenów wykorzystywanych do celów 

rolniczych zmniejsza się i tereny te przeznaczane 

są pod inne inwestycje jak mieszkalnictwo 

czy przemysł.  

 

Emisja ze źródeł rolniczych (hodowla i zwierzęta oraz 

uprawy)  w 2017 r. stanowiły łącznie 4,4% całości 

emisji pyłu zawieszonego PM10. 

 

Emisja niezorganizowana   

 

Emisja niezorganizowana w Gorzowie Wielkopolskim 

związana jest z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

ze źródeł rozproszonych do których zalicza się:  

❖ nieszczelności z instalacji;  

❖ hałdy i place składowe;  

❖ przeładunek materiałów sypkich.  

 

Zanieczyszczenie hałasem 

 

Z powodu ukształtowania Miasta, gdzie większość tras 

komunikacyjnych przebiega przez tereny zwartej 

zabudowy, odnotowuje się duże problemy związane  

z hałasem transportowym w centrum Miasta oraz  

na trasach wylotowych. Głównym źródłem uciążliwości 

są przede wszystkim pojazdy ciężkie.  

Największe natężenie zidentyfikowano wzdłuż:  

❖ ul. Koniawskiej; 

❖ ul. Poznańskiej; 

❖ ul. Grobla; 

❖ ul. Podmiejskiej; 

❖ ul. Kostrzyńskiej; 

❖ ul. Sikorskiego; 

❖ ul. Chrobrego 

❖ ul. Warszawskiej. 

 

 

 

2.3. Obecny stan jakości powietrza miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego – podsumowanie 

inwentaryzacji 18 

 

Roczną ocenę jakości powietrza w województwie 

lubuskim wykonano w oparciu o wyniki pomiarów 

stężenia zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych 

w 2018 r. na terenie województwa przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 

Jakość powietrza, szczególnie w miastach, zależy  

od wielu czynników. Pojawiające się zanieczyszczenia  

pochodzą głównie z transportu samochodowego oraz  

w okresie grzewczym ze wzmożonej emisji z sektora 

komunalno-bytowego.  

Występujące w zanieczyszczonym powietrzu 

szkodliwe związki wpływają bezpośrednio na zdrowie 

i życie mieszkańców, dlatego tak istotne jest, aby 

dążyć do poprawy jakości powietrza, którym 

oddychamy.  

Poziom zawartości zanieczyszczeń w Gorzowie 

Wielkopolskim mierzony jest przez dwie stacje 

pomiarowe: 

❖ Stacja pomiarowa Gorzów Wielkopolski,  

ul. Kosynierów Gdyńskich, 

❖ Stacja pomiarowa Gorzów Wielkopolski,  

ul. Piłsudskiego. 

❖  

Dla każdego zanieczyszczenia występującego  

na terenie strefy miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

przypisano jedną klasę, tzw. klasę wynikową: 

Klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie 

strefy nie przekraczał odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych lub poziomów docelowych, 

Klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie 

strefy przekraczają poziomy dopuszczalne  

lub docelowe powiększone o margines tolerancji,  

a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest 

określony – poziomy dopuszczalne lub docelowe; 

Klasa D1 – jeżeli stężenie ozonu w powietrzu na jej 

terenie nie przekraczały poziomu docelowego;  

Klasa D2- jeżeli stężenia ozonu na jej terenie 

przekraczały poziom celu długoterminowego. 

 
18 Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, 
Raport wojewódzki za rok 2018 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 28



 

29 
 

Pył zwieszony o średnicy nie większej niż 10 μm  

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu 

cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 

mikrometrów. PM10 wpływa negatywnie przede 

wszystkim na układ oddechowy, a szczególnie 

niebezpieczny jest dla osób z chorobami takimi jak 

astma (wywołuje ataki kaszlu i świszczący oddech). 

Obciążenie organizmu pyłem zawieszonym zwiększa 

również ryzyko udaru mózgu oraz zawału serca.  

W 2018 roku dopuszczalna częstość przekroczeń 

poziomu 50 μg/m3 nie została osiągnięta przez średnie 

dobowe stężenia pyłu PM10 zanotowane na stacjach 

położnych w Gorzowie Wielkopolskim. W związku  

z powyższym strefa miasto Gorzów Wielkopolski 

została zaliczona do klasy A. 

Tabela 5. Parametry statystyczne obliczane na podstawie serii 

wyników pomiarów PM10 na potrzeby oceny pod kątem ochrony 

zdrowia ludzi 

Nazwa stacji 
Typ 

pomiaru 

Kompletność serii 

[%] 

Średnia 

Sa 

[ug/m3] 

Gorzów Wlkp. 

ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich 

manualny 96 27 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, 

Raport wojewódzki za rok 2018 

 

Pył zwieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm 

PM2,5 to pył zwieszony o średnicy nie większej 

niż 2,5 μm, a według Światowej Organizacji Zdrowia 

jest najbardziej szkodliwy pośród wszystkich 

zanieczyszczeń występujących w powietrzu, gdyż jego 

niewielki rozmiar sprawia, że może trafić bezpośrednio 

do krwioobiegu. Oceny rocznej pod kątem pyłu PM2,5 

dokonano w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego 

dla fazy I (25 μg/m3) oraz dodatkowo dla poziomu 

dopuszczalnego dla fazy II wynoszącego 20 μg/m3, 

który musi zostać osiągnięty do 2020 roku. Wyniki 

pomiarów na stacji w Gorzowie Wielkopolski 

zadecydowały, że strefa miasto Gorzów Wielkopolski 

została zakwalifikowana w 2018 r. do klasy A. 

Natomiast w wyniku oceny pod względem 

dotrzymywania poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 

dla fazy II (20 μg/m3 – poziom, który ma być osiągnięty 

do 2020 roku) strefę zaliczono ponownie do klasy A1. 

Tabela 6. Parametry statystyczne obliczane na podstawie serii 

wyników pomiarów PM2,5 na potrzeby oceny pod kątem ochrony 

zdrowia ludzi 

Nazwa stacji 
Typ 

pomiaru 

Kompletność serii 

[%] 

Średnia 

Sa 

[ug/m3] 

Gorzów Wlkp. 

ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich 

manualny 99 17 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, 

Raport wojewódzki za rok 2018 

Benzen C6H6      

W 2018 roku nie odnotowano na terenie Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego przekroczeń 

dopuszczalnego stężenia benzenu w powietrzu.  

W związku z powyższym strefę miasto Gorzów 

Wielkopolski zakwalifikowano do klasy A. 

Tabela 7. Parametry statystyczne obliczane na podstawie serii 

wyników pomiarów benzenu (C6H6) na potrzeby oceny pod kątem 

ochrony zdrowia ludzi 

Nazwa stacji Typ pomiaru 
Kompletność 

serii [%] 

Średnia 

Sa 

[ug/m3] 

Gorzów 

Wlkp. ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich 

automatyczny 84 1 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, 

Raport wojewódzki za rok 2018 
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Tlenek węgla (CO)     

W 2018 roku nie odnotowano na terenie miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego przekroczeń stężenia tlenku 

węgla w powietrzu. W związku z powyższym strefa 

miasto Gorzów Wielkopolski została zaliczona 

do klasy A. 

Tabela 8. Parametry statystyczne obliczane na podstawie serii 

wyników pomiarów tlenku węgla na potrzeby oceny pod kątem 

ochrony zdrowia ludzi 

Nazwa stacji Typ pomiaru 
Kompletność 

serii [%] 

S8max 

[mg/m3] 

Gorzów 

Wlkp. ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich 

automatyczny 91 1 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, 

Raport wojewódzki za rok 2018 

Dwutlenek siarki (SO2)     

W 2018 roku nie odnotowano na terenie miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego przekroczeń 

dopuszczalnego stężenia dwutlenku siarki. W związku 

z powyższym strefa miasto Gorzów Wielkopolski 

została zaliczona do klasy A. 

Tabela 9. Parametry statystyczne obliczane na podstawie serii 

wyników pomiarów dwutlenku siarki na potrzeby oceny pod kątem 

ochrony zdrowia ludzi 

Nazwa stacji Typ pomiaru 
Kompletność serii 

[%] 

maks. 

(S1) 

[ug/m3] 

Gorzów 

Wlkp. ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich 

automatyczny 92 16 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, 

Raport wojewódzki za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10   

Benzo(a)piren razem z pyłem zawieszonym PM10 jest 

jednym z najbardziej toksycznych zanieczyszczeń. 

Jego cząsteczki gromadzą się w organizmie, będąc 

tym samym silnym czynnikiem kancerogennym. 

W 2018 roku na terenie całego województwa, łącznie 

na sześciu stanowiskach pomiarowych odnotowano 

przekroczenie poziomu docelowego stężenia 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. W związku  

z powyższym strefa miasto Gorzów Wielkopolski 

została zakwalifikowana do klasy C. 

Tabela 10. Parametry statystyczne obliczane na podstawie serii 

wyników pomiarów benzo(a)pirenu na potrzeby oceny pod kątem 

ochrony zdrowia ludzi 

Nazwa stacji Typ pomiaru 
Kompletność 

serii [%] 

Średnia 

Sa 

[ng/m3] 

Gorzów Wlkp. 

ul. 

Kosynierów 

Gdyńskich 

manualny 95 6 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim, 

Raport wojewódzki za rok 2018 

 

Rysunek 11. Rozkład przestrzenny stężeń średnich 24-
godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Gorzowie 
Wielkopolskim w 2017 roku 
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta 
Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10  
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2.4 Monitoring jakości powietrza 

 

Poza zanieczyszczeniami stałymi, które codziennie 

nas otaczają, istotne są również oddziałujące 

na nas zanieczyszczenia powietrza, które ze względu 

na swój rozmiar nie są widoczne w warunkach 

naturalnych. Stąd też, konieczny okazuje się 

ich monitoring, aby zdać sobie sprawę z ich 

obecności.  

 

System oceny jakości powietrza funkcjonuje  

na podstawie art. 85 – 95 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1396). Monitoring stanu powietrza wykonywany 

jest w celu zmierzenia, gromadzenia i analizy danych  

o stężeniach szkodliwych substancji występujących  

w powietrzu. W oparciu o zebrane dane wykonuje się 

ocenę jakości powietrza z uwagi na ochronę zdrowia 

ludzi.  

Ocena jakości powietrza dokonywana jest 

na podstawie pomiarów automatycznych, wyników 

pomiarów manualnych wykonywanych regularnie oraz 

danych emisyjnych.  

 

Cały program ochrony powietrza skupia się w dużej 

mierze na istotnych powodach występowania 

zanieczyszczeń i ich dopuszczalnych poziomów oraz 

na znalezieniu skutecznych metod, których wdrożenie 

spowoduje obniżenie wysokich poziomów 

zanieczyszczeń.  

 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

dokonuje się także oceny stanu środowiska 

akustycznego, gdzie za ocenę oddziaływania hałasu 

komunikacyjnego w formie map akustycznych 

odpowiedzialni są zarządcy dróg, linii kolejowych oraz 

portów lotniczych. Kontrola na terenach, które 

nie są objęte przygotowaniem map akustycznych, 

należą do obowiązków Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska  
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2.5 Planowany efekt ekologiczny związany  

z wdrażaniem Strategii elektromobilności 

miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 

Efektem realizacji Strategii będzie m. in.  

❖ wymiana taboru autobusowego, którym 

świadczone są usługi z zakresu publicznej 

komunikacji zbiorowej; 

❖ budowa ogólnodostępnych stacji ładowania 

samochodów elektrycznych  przez operatora 

systemu dystrybucyjnego i podmioty prywatne 

celem osiągnięcia do 31 marca 2021 r. liczby 

wymaganej przez Ustawę z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (docelowo wybudowanych 

zostanie 60 ogólnodostępnych punktów ładowania 

na terenie Gorzowa Wielkopolskiego); 

❖ wymiana części floty pojazdów Urzędu Miasta 

oraz spółek miejskich na pojazdy zeroemisyjne. 

Wszystkie ww. działania będą miały wpływ na coraz 

większą popularność pojazdów elektrycznych  

w gospodarstwach domowych i w transporcie 

publicznym, a to doprowadzi do wykreowania mody 

na ekologiczny transport, co w sposób naturalny 

będzie stymulować popyt na tego rodzaju pojazdy. 

Gorzów Wielkopolski charakteryzuje się wysokim 

wskaźnikiem motoryzacji. W  2018 r. w Mieście 

zarejestrowanych było 72 963 samochodów 

osobowych, a ich liczba systematycznie rośnie 

(średnio w Gorzowie Wielkopolskim przybywa 2,5 tys. 

samochodów osobowych rocznie). Wzrost liczby 

pojazdów skutkuje wzrostem natężenia ruchu 

szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych, 

co prowadzi do zjawiska kongestii, a tym samym 

większej emisji czynników szkodliwych do atmosfery. 

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się 

do ograniczenia negatywnego wpływu transportu 

na środowisko naturalne. 

Stosowanie napędu elektrycznego ogranicza emisję 

pyłów i gazów szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz 

środowiska. Szerokie wprowadzenie na drogi 

autobusów i samochodów elektrycznych może mieć 

istotne znaczenie dla czystości powietrza  

w Gorzowie Wielkopolskim. Jak wynika  

z opracowanego w 2019 r. Aktualizacji Programu 

ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów 

Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle 

zawieszonym PM10, udział  emisji liniowej 

(komunikacyjnej) w całkowitej emisji pyłu PM10 

wynosi aż 23,6% i jest to drugie najistotniejsze  źródło 

emisji zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 

na terenie Miasta. Pojazdy elektryczne emitują pył 

zawieszony PM10 w znikomych ilościach, zatem 

należy spodziewać się, że zastąpienie pojazdów 

z silnikami spalinowymi pojazdami z napędem 

elektrycznym przyczyni się do znaczącej redukcji tego 

zanieczyszczenia. 

Dla ukazania możliwych efektów ekologicznych 

w tabeli 11. przedstawiono obecną emisję spalin przez 

poszczególne typy pojazdów, użytkowanych przez 

MZK w Gorzowie Wielkopolskim, których emisja 

szkodliwych substancji zależy od normy emisji spalin 

i średniego zużycia paliwa. Tabela nr 12 przedstawia 

natomiast zmiany, jakie nastąpiłyby po wymianie 22 

szt. taboru MZK na autobusy zeroemisyjne (w tym 

przypadku na autobusy napędzane energią 

elektryczną). 

W przypadku emisji CO2, NOx oraz PM uwzględniono 

fakt, iż energia elektryczna w Polsce jest głównie 

oparta na węglu kamiennym oraz węglu brunatnym. 

Autobusy elektryczne będą zasilane energią 

wyprodukowaną ze wskazanych paliw stałych, które 

podczas jej wytwarzania generują emisję CO2. 

W związku z powyższym przedstawiono zarówno 

ujęcie globalne, jaki i lokalne emisji, związanej 

z użytkowaniem w Mieście pojazdów elektrycznych 

(szczegółowa metodologia obliczania wskaźników 

zanieczyszczeń została przedstawiona w rozdziale 

2.1. niniejszej Strategii). 

Pozytywny wpływ rozwoju elektromobilności 

na stan powietrza w Gorzowie Wielkopolskim 

dodatkowo zapewnia fakt, że samochody 

elektryczne ładowane będą energią elektryczną 

pochodzącą w głównej mierze ze spalania gazu 

ziemnego w niskoemisyjnych blokach gazowo-

parowych, w które wyposażona jest 

Elektrociepłownia Gorzów.  

Przedstawione wyniki wyraźnie ukazują, że wymiana 

niespełna 25% pojazdów, którymi świadczone 

są usługi z zakresu publicznej komunikacji zbiorowej, 

spowoduje spadek szkodliwych zanieczyszczeń 

w powietrzu (NMHC/NMOCOC, NOx, PM) średnio 

o 50%. 
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Tym samym, Strategia przyczyni się do wypełnienia 

założeń Programu Rozwoju Elektromobilności  

w Polsce. 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Emisja spalin autobusów komunikacji miejskiej 
Gorzowa Wielkopolskiego przed wdrożeniem Strategii 

Ponadto ciche silniki, jakie cechują pojazdy o napędzie 

elektrycznym, przyczynią się do poprawy klimatu 

akustycznego w Mieście. Opracowana w 2017 r. 

mapa akustyczna Gorzowa Wielkopolskiego wskazuje, 

że spośród czterech analizowanych źródeł hałasu  

(hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy i przemysłowy),  

najbardziej uciążliwy dla mieszkańców jest hałas 

drogowy. Ograniczenie hałasu z silników pojazdów 

może więc przyczynić się do dotrzymania norm  

w zakresie hałasu drogowego i poprawy jakości 

życia w mieście. 

L.p. Typ autobusu 
Norma emisji 

spalin 

Średnie zużycie 
paliwa 

[l/100 km,  
kWh/100 km] 

NMHC/NMOVOC 
[g/km] 

NOx 
[g/km] 

PM 
[g/km] 

CO2 

[kg/km] 

1.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 43,50 4,79 30,45 0,65 1,17 

2.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 39,98 4,40 27,99 0,60 1,07 

3.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 44,45 4,89 31,12 0,67 1,19 

4.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 41,16 4,53 28,81 0,62 1,10 

5.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 42,39 4,66 29,67 0,64 1,14 

6.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 41,47 4,56 29,03 0,62 1,11 

7.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 40,92 4,50 28,64 0,61 1,10 

8.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 42,62 4,69 29,83 0,64 1,14 

9.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 40,59 4,46 28,41 0,61 1,09 

10.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 44,72 4,92 31,30 0,67 1,20 

11.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 40,33 4,44 28,23 0,60 1,08 

12.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 42,84 4,71 29,99 0,64 1,15 

13.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 41,68 4,58 29,18 0,63 1,12 

14.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 39,89 4,39 27,92 0,60 1,07 

15.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 38,82 3,17 20,17 0,43 0,77 

16.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 40,76 4,48 28,53 0,61 1,09 

17.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 41,13 4,52 28,79 0,62 1,10 

18.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 41,90 4,61 29,33 0,63 1,12 

19.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 39,21 4,31 27,45 0,59 1,05 

20.  SOLARIS URBINO12 EURO-2 41,07 4,52 28,75 0,62 1,10 

21.  SOLARIS URBINO12 EURO-3 40,61 2,68 20,31 0,41 1,09 

22.  SOLARIS URBINO12 EURO-3 41,53 2,74 20,77 0,42 1,11 

23.  SOLARIS URBINO12 EURO-3 39,79 2,63 19,89 0,40 1,07 

24.  SOLARIS URBINO12 EURO-3 42,78 2,82 21,39 0,43 1,15 

25.  SOLARIS URBINO12 EURO-3 44,42 2,93 22,21 0,44 1,19 

26.  SOLARIS URBINO12 EURO-3 44,15 2,91 22,08 0,44 1,18 

27.  SOLARIS URBINO12 EURO-3 41,52 2,74 20,76 0,42 1,11 

28.  SOLARIS nU 12 EURO-6 40,79 0,53 1,63 0,04 1,09 

29.  SOLARIS nU 12 EURO-6 40,93 0,53 1,64 0,04 1,10 

30.  SOLARIS nU 12 EURO-6 38,98 0,51 1,56 0,04 1,04 

31.  SOLARIS nU 12 EURO-6 40,23 0,52 1,61 0,04 1,08 

32.  SOLARIS nU 12 EURO-6 40,23 0,52 1,61 0,04 1,08 

33.  SOLARIS nU 12 EURO-6 39,54 0,51 1,58 0,04 1,06 

34.  SOLARIS nU 12 EURO-6 40,00 0,52 1,60 0,04 1,07 

35.  SOLARIS nU 12 EURO-6 41,03 0,53 1,64 0,04 1,10 

36.  SOLARIS nU 12 EURO-6 42,37 0,55 1,69 0,04 1,14 

37.  SOLARIS nU 12 EURO-6 40,34 0,52 1,61 0,04 1,08 

38.  Man NL 283 Lions City EURO-5 42,08 1,94 8,42 0,08 1,13 

39.  Man NL 283 Lions City EURO-5 43,05 1,98 8,61 0,09 1,15 
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40.  Man NL 283 Lions City EURO-5 41,56 1,91 8,31 0,08 1,11 

41.  Man NL 283 Lions City EURO-5 42,75 1,97 8,55 0,09 1,15 

42.  Man NL 283 Lions City EURO-5 43,21 1,99 8,64 0,09 1,16 

43.  Man NL 283 Lions City EURO-5 42,51 1,96 8,50 0,09 1,14 

44.  Man NL 283 Lions City EURO-5 43,45 2,00 8,69 0,09 1,16 

45.  Man NL 283 Lions City EURO-5 40,84 1,88 8,17 0,08 1,09 

46.  Man NL 283 Lions City EURO-5 41,65 1,92 8,33 0,08 1,12 

47.  Man NL 283 Lions City EURO-5 41,96 1,93 8,39 0,08 1,12 

48.  Man NL 283 Lions City EURO-5 40,70 1,87 8,14 0,08 1,09 

49.  MAN NL 323 Lions City EURO6 37,73 0,49 1,51 0,04 1,01 

50.  MAN NL 323 Lions City EURO6 37,15 0,48 1,49 0,04 1,00 

51.  MAN NL 323 Lions City EURO6 38,22 0,50 1,53 0,04 1,02 

52.  MAN NL 323 Lions City EURO6 38,71 0,50 1,55 0,04 1,04 

53.  MAN NL 323 Lions City EURO6 38,91 0,51 1,56 0,04 1,04 

54.  MAN NL 323 Lions City EURO6 39,56 0,51 1,58 0,04 1,06 

55.  MAN NL 323 Lions City EURO6 35,47 0,46 1,42 0,04 0,95 

56.  MAN NL 323 Lions City EURO6 37,13 0,48 1,49 0,04 1,00 

57.  MAN NL 323 Lions City EURO6 38,92 0,51 1,56 0,04 1,04 

58.  MAN NL 323 Lions City EURO6 39,60 0,48 1,46 0,04 0,98 

59.  MAN NL 323 Lions City EURO6 36,58 0,48 1,46 0,04 0,98 

60.  MAN NL 323 Lions City EURO6 37,72 0,49 1,51 0,04 1,01 

61.  MAN NL 323 Lions City EURO6 37,99 0,49 1,52 0,04 1,02 

62.  MAN NL 323 Lions City EURO6 37,42 0,49 1,50 0,04 1,00 

63.  MAN NL 323 Lions City EURO6 36,71 0,48 1,47 0,04 0,98 

64.  MAN NL 273 Lions City EURO-4 47,31 2,18 16,56 0,09 1,27 

65.  MAN NL 273 Lions City EURO-4 45,12 2,08 15,79 0,09 1,21 

66.  MAN NL 273 Lions City EURO-4 44,88 2,06 15,71 0,09 1,20 

67.  MAN NL 273 Lions City EURO-4 46,05 2,12 16,12 0,09 1,23 

68.  MAN NL 263 Lions City EURO-3 42,96 2,84 21,48 0,43 1,17 

69.  MAN NL 263 Lions City EURO-3 43,95 2,90 21,98 0,44 1,18 

70.  MAN NL 263 Lions City EURO-4 46,65 2,15 16,33 0,09 1,25 

71.  MAN NL 263 Lions City EURO-4 48,90 2,25 17,12 0,10 1,31 

72.  MAN NL 313 EURO-4 55,76 2,56 19,52 0,11 1,49 

73.  MAN NL 313 EURO-4 53,48 2,46 18,72 0,11 1,43 

74.  MAN NL 313 EURO-4 51,27 2,36 17,94 0,10 1,37 

75.  MAN NL 313 EURO-4 54,45 2,50 19,06 0,11 1,46 

76.  MAN NL 313 EURO-4 49,15 2,26 17,20 0,10 1,32 

77.  MAN NL 313 EURO-4 54,35 2,50 19,02 0,11 1,46 

78.  MAN NL 313 EURO-4 52,80 2,43 18,48 0,11 1,42 

79.  MAN NL 313 EURO-4 58,43 2,69 20,45 0,12 1,57 

80.  MAN NL 363 EURO-6 48,66 0,63 1,95 0,05 1,30 

81.  MAN NL 363 EURO-6 46,83 0,61 1,87 0,05 1,26 

82.  MAN NL 363 EURO-6 44,60 0,58 1,78 0,04 1,20 

83.  MAN NL 363 EURO-6 48,23 0,63 1,93 0,05 1,29 

84.  
MAN NL 253/3T/HYBRID 

SERIEL(250) 
EURO-6 31,36 0,41 1,25 0,03 0,84 

85.  
MAN NL 253/3T/HYBRID 

SERIEL(250) 
EURO-6 31,07 0,40 1,24 0,03 0,83 

86.  
MAN NL 253/3T/HYBRID 

SERIEL(250) 
EURO-6 31,90 0,41 1,28 0,03 0,85 

87.  
MAN NL 253/3T/HYBRID 

SERIEL(250) 
EURO-6 32,88 0,43 1,32 0,03 0,88 

88.  
MAN NL 253/3T/HYBRID 

SERIEL(250) 
EURO-6 31,40 0,41 1,26 0,03 0,84 

89.  
MAN NL 253/3T/HYBRID 

SERIEL(250) 
EURO-6 31,48 0,41 1,26 0,03 0,84 

RAZEM 186,78 1 159,15 19,85 99,72 

* Wartości szacunkowe obliczone na podstawie średniego spalania 

paliwa na 100 km każdego modelu pojazdu 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 12. Emisja spalin autobusów komunikacji miejskiej 
Gorzowa Wielkopolskiego po wdrożeniu Strategii 

 

L.p. Typ autobusu 
Norma 
emisji 
spalin 

Średnie 

zużycie 
paliwa/energii 

[l/100 km,  
kWh/100 km] 

NMHC/ 
NMOVOC 

[g/km] 

NOx [g/km] PM [g/km] CO2 [kg/km] 

W ujęciu 

globalnym 

W ujęciu 

lokalnym 

W ujęciu 

globalnym 

W ujęciu 

lokalnym 

W ujęciu 

globalnym 

W ujęciu 

lokalnym 

1.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

2.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

3.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

4.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

5.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

6.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

7.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

8.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

9.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

10.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

11.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

12.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

13.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

14.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

15.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

16.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

17.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

18.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

19.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

20.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

21.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

22.  
Autobus 

elektryczny 
EEV 139 0,01 1,52 0,85 0,04 0,005 0,46 0,00 

23.  
SOLARIS 

URBINO12 
EURO3 40,61 2,68 20,31 20,31 0,41 0,41 1,09 1,09 

24.  
SOLARIS 

URBINO12 
EURO3 41,53 2,74 20,77 20,77 0,42 0,42 1,11 1,11 

25.  
SOLARIS 

URBINO12 
EURO3 39,79 2,63 19,89 19,89 0,40 0,4 1,07 1,07 

26.  
SOLARIS 

URBINO12 
EURO3 42,78 2,82 21,39 21,39 0,43 0,43 1,15 1,15 

27.  
SOLARIS 

URBINO12 
EURO3 44,42 2,93 22,21 22,21 0,44 0,44 1,19 1,19 

28.  SOLARIS EURO3 44,15 2,91 22,08 22,08 0,44 0,44 1,18 1,18 
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URBINO12 

29.  
SOLARIS 

URBINO12 
EURO3 41,52 2,74 20,76 20,76 0,42 0,42 1,11 1,11 

30.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 40,79 0,53 1,63 1,63 0,04 0,04 1,09 1,09 

31.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 40,93 0,53 1,64 1,64 0,04 0,04 1,10 1,10 

32.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 38,98 0,51 1,56 1,56 0,04 0,04 1,04 1,04 

33.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 40,23 0,52 1,61 1,61 0,04 0,04 1,08 1,08 

34.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 40,23 0,52 1,61 1,61 0,04 0,04 1,08 1,08 

35.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 39,54 0,51 1,58 1,58 0,04 0,04 1,06 1,06 

36.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 40,00 0,52 1,60 1,60 0,04 0,04 1,07 1,07 

37.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 41,03 0,53 1,64 1,64 0,04 0,04 1,10 1,10 

38.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 42,37 0,55 1,69 1,69 0,04 0,04 1,14 1,14 

39.  
SOLARIS nU 

12 
EURO6 40,34 0,52 1,61 1,61 0,04 0,04 1,08 1,08 

40.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 42,08 1,94 8,42 8,42 0,08 0,08 1,13 1,13 

41.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 43,05 1,98 8,61 8,61 0,09 0,09 1,15 1,15 

42.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 41,56 1,91 8,31 8,31 0,08 0,08 1,11 1,11 

43.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 42,75 1,97 8,55 8,55 0,09 0,09 1,15 1,15 

44.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 43,21 1,99 8,64 8,64 0,09 0,09 1,16 1,16 

45.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 42,51 1,96 8,50 8,50 0,09 0,09 1,14 1,14 

46.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 43,45 2,00 8,69 8,69 0,09 0,09 1,16 1,16 

47.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 40,84 1,88 8,17 8,17 0,08 0,08 1,09 1,09 

48.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 41,65 1,92 8,33 8,33 0,08 0,08 1,12 1,12 

49.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 41,96 1,93 8,39 8,39 0,08 0,08 1,12 1,12 

50.  
Man NL 283 
Lions City 

EURO5 40,70 1,87 8,14 8,14 0,08 0,08 1,09 1,09 

51.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 37,73 0,49 1,51 1,51 0,04 0,04 1,01 1,01 

52.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 37,15 0,48 1,49 1,49 0,04 0,04 1,00 1,00 

53.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 38,22 0,50 1,53 1,53 0,04 0,04 1,02 1,02 

54.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 38,71 0,50 1,55 1,55 0,04 0,04 1,04 1,04 

55.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 38,91 0,51 1,56 1,56 0,04 0,04 1,04 1,04 

56.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 39,56 0,51 1,58 1,58 0,04 0,04 1,06 1,06 

57.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 35,47 0,46 1,42 1,42 0,04 0,04 0,95 0,95 

58.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 37,13 0,48 1,49 1,49 0,04 0,04 1,00 1,00 

59.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 38,92 0,51 1,56 1,56 0,04 0,04 1,04 1,04 

60.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 39,60 0,48 1,46 1,46 0,04 0,04 0,98 0,98 
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61.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 36,58 0,48 1,46 1,46 0,04 0,04 0,98 0,98 

62.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 37,72 0,49 1,51 1,51 0,04 0,04 1,01 1,01 

63.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 37,99 0,49 1,52 1,52 0,04 0,04 1,02 1,02 

64.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 37,42 0,49 1,50 1,50 0,04 0,04 1,00 1,00 

65.  
MAN NL 323 

Lions City 
EURO6 36,71 0,48 1,47 1,47 0,04 0,04 0,98 0,98 

66.  
MAN NL 273 

Lions City 
EURO4 47,31 2,18 16,56 16,56 0,09 0,09 1,27 1,27 

67.  
MAN NL 273 

Lions City 
EURO4 45,12 2,08 15,79 15,79 0,09 0,09 1,21 1,21 

68.  
MAN NL 273 

Lions City 
EURO4 44,88 2,06 15,71 15,71 0,09 0,09 1,20 1,20 

69.  
MAN NL 273 

Lions City 
EURO4 46,05 2,12 16,12 16,12 0,09 0,09 1,23 1,23 

70.  
MAN NL 263 

Lions City 
EURO4 46,65 2,15 16,33 16,33 0,09 0,09 1,25 1,25 

71.  
MAN NL 263 

Lions City 
EURO4 48,90 2,25 17,12 17,12 0,10 0,1 1,31 1,31 

72.  MAN NL 313 EURO4 55,76 2,56 19,52 19,52 0,11 0,11 1,49 1,49 

73.  MAN NL 313 EURO4 53,48 2,46 18,72 18,72 0,11 0,11 1,43 1,43 

74.  MAN NL 313 EURO4 51,27 2,36 17,94 17,94 0,10 0,1 1,37 1,37 

75.  MAN NL 313 EURO4 54,45 2,50 19,06 19,06 0,11 0,11 1,46 1,46 

76.  MAN NL 313 EURO4 49,15 2,26 17,20 17,20 0,10 0,1 1,32 1,32 

77.  MAN NL 313 EURO4 54,35 2,50 19,02 19,02 0,11 0,11 1,46 1,46 

78.  MAN NL 313 EURO4 52,80 2,43 18,48 18,48 0,11 0,11 1,42 1,42 

79.  MAN NL 313 EURO4 58,43 2,69 20,45 20,45 0,12 0,12 1,57 1,57 

80.  MAN NL 363 EURO6 48,66 0,63 1,95 1,95 0,05 0,05 1,30 1,30 

81.  MAN NL 363 EURO6 46,83 0,61 1,87 1,87 0,05 0,05 1,26 1,26 

82.  MAN NL 363 EURO6 44,60 0,58 1,78 1,79 0,04 0,04 1,20 1,20 

83.  MAN NL 363 EURO6 48,23 0,63 1,93 1,93 0,05 0,05 1,29 1,29 

84.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

EURO6 31,36 0,41 1,25 1,25 0,03 0,03 0,84 0,84 

85.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

EURO6 31,07 0,40 1,24 1,24 0,03 0,03 0,83 0,83 

86.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

EURO6 31,90 0,41 1,28 1,28 0,03 0,03 0,85 0,85 

87.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

EURO6 32,88 0,43 1,32 1,32 0,03 0,03 0,88 0,88 

88.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

EURO6 31,40 0,41 1,26 1,26 0,03 0,03 0,84 0,84 

89.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

EURO6 31,48 0,41 1,26 1,26 0,03 0,03 0,84 0,84 

RAZEM 91,13 575,54 560,81 7,56 6,79 560,81 75,41 

*Wartości szacunkowe obliczone na podstawie średniego spalania 

paliwa na 100 km każdego modelu pojazdu 

Źródło: opracowanie własne 
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komunikacyjnego 

Gorzowa 

Wielkopolskiego 
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3.1. Struktura organizacyjna 

 

Organizatorem gorzowskiej komunikacji miejskiej jest 

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  

Operatorem publicznego transportu zbiorowego jest 

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim 

Sp. z o.o. 

Miasto Gorzów Wielkopolski, jako Organizator 

publicznego transportu zbiorowego, zawarło 

wieloletnią umowę wykonawczą nr WGT/2/2015 

o powierzeniu podmiotowi wewnętrznemu, Miejskiemu 

Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim 

Spółka z o.o., wykonanie zadań własnych miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego i gmin sąsiednich. 

Zadania własne Gorzowa Wielkopolskiego na terenie 

Miasta oraz gmin, z którymi Miasto zawarło 

porozumienie komunalne w zakresie świadczenia 

usług publicznego transportu zbiorowego, 

tj. Bogdańca, Deszczna, Lubiszyna, Santoka, Kłodawy 

(Chwalęcice) oraz Witnicy (Sosny, Stare Dzieduszyce) 

MZK codziennie realizuje z udziałem około 89 

autobusów i 13 składów tramwajowych (składy 

tramwajowe obsługują wyłącznie teren Miasta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za infrastrukturę drogową, utrzymanie infrastruktury 

rowerowej i pieszej będącej w zarządzie miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego w Urzędzie Miejskim 

odpowiada Wydział Dróg.  

Do zadań tych jednostek należy m.in.: 

❖ uczestniczenie w opiniowaniu projektów planów 

rozwoju sieci drogowej; 

❖ opracowanie projektów planów finansowania 

remontu, utrzymania i ochrony dróg w ramach 

zadań wydziału; 

❖ realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu 

❖ dokonywanie okresowych pomiarów ruchu 

drogowego; 

❖ wydawanie zezwoleń na „koperty” – zastrzeżone 

stanowiska postojowe, do korzystania z nich 

na prawach wyłączności. 

 

Na obszarze obsługiwanym liniami gorzowskiej 

komunikacji miejskiej funkcjonuje komunikacja 

kolejowa.  

Organizatorem pasażerskich przewozów kolejowych 

jest:  

❖ Ministerstwo Infrastruktury odpowiedzialne  

za przewozy dalekobieżne (wykonywane przez 

PKP Intercity S.A.);  

❖ Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 

odpowiedzialny za połączenia regionalne. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu 

Publicznego oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 

wykonują wspólnie zadania związane 

z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania (SPP) 

w Gorzowie Wielkopolskim. Do ich głównych zadań 

należy: 

❖ kontrola uiszczanych opłat, 

❖ pobieranie opłat za przekroczony czas postoju, 

❖ sprzedaż abonamentów, 

❖ informacja i obsługa klientów,  

❖ aspekty techniczne dotyczące funkcjonowania 

SPP (obsługa parkometrów, oznakowanie itp.). 

 

 

 

  

Fot. Łukasz Kulczyński 

Fot. Łukasz Kulczyński 
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3.2. Transport publiczny i komunalny oraz 

transport prywatny 

 

3.2.1. Pojazdy o napędzie spalinowym 

 

Transport publiczny i komunalny 

Według stanu na luty 2020 roku MZK w Gorzowie 

Wielkopolskim dysponuje łącznie 89 pojazdami z lat 

1999-2017, a średni wiek floty transportu publicznego 

to nieco ponad 10 lat. Usługi transportu publicznego 

prowadzone są na 37 trasach autobusowych, 2 liniach 

komunikacji zastępczej, 5 liniach nocnych 

i 1 dodatkowej linii sezonowej, która funkcjonuje  

od czerwca do sierpnia.  

 
Większość pojazdów będących na wyposażeniu MZK  

w Gorzowie Wielkopolskim (93%) napędzanych jest 

olejem napędowym. Pojazdy o napędzie 

konwencjonalnym spełniają normy emisji spalin Euro 2 

(23%), Euro 3 (10%), Euro 4 (16%). Euro 5 (12%) 

i Euro 6 (39%). Pojazdy, które spełniają najniższe 

normy emisji spalin to autobusy, które zostały 

wyprodukowane  w latach1999-2002. 

 
Wykres 7. Pojazdy o napędzie konwencjonalnym 

wykorzystywane przez MZK Sp. z o.o. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  

z MZK Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

7% autobusów, którymi MZK świadczy usługi 

na terenie Miasta oraz gmin, z którymi Miasto 

podpisało porozumienie komunalne na świadczenie 

usług publicznego transportu zbiorowego to autobusy 

hybrydowe, o długości 12 metrów wyprodukowane  

w 2017 roku. Wszystkie dostępne autobusy 

hybrydowe mają baterię o pojemności 225 Ah i są 

wyposażone w system rekuperacji energii. 

 
Wykres 8. Struktura pojazdów użytkowanych przez MZK  
ze względu na rodzaj napędu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  
z MZK Sp. z o.o. 

 

Średni wiek taboru MZK wynosi nieco ponad 10 lat. 

Najstarszy pojazd został wyprodukowany w 1999 r. 

(Solaris Urbino 12 klasy MAXI). Najmłodsze pojazdy, 

będące do dyspozycji MZK wyprodukowano w 2017 r.:  

❖ 16 szt. MAN NL 323 Lions City; 

❖ 4 szt. MAN NL 363; 

❖ 6 SZT. MAN NL 253/3T/HYBRID 

SERIEL(250). 

 

 
Wykres 9. Struktura wieku pojazdów użytkowanych przez MZK 

Sp. z o.o. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  

z MZK Sp. z o.o. 
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87% pojazdów, wchodzących w skład taboru MZK  

w 2020 roku, to 12 metrowe autobusy klasy MAXI. 

Pozostałe pojazdy o długości 15 m należą do grupy 

autobusów MEGA. 

 

 

Wykres 10. Struktura pojazdów użytkowanych przez MZK 
według klasy pojazdu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  
z MZK Sp. z o.o. 

 

W 2019 roku wykonano łącznie 5 486 108 wzkm,  

a średnie zużycie wyniosło 41,96 l/100 km.  

Cały tabor autobusowy jest niskopodłogowy, 

przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych, także na wózkach 

inwalidzkich, posiadający system monitoringu 

wizyjnego. Ponadto 63 autobusy wyposażone  

są w system zapowiedzi głosowych.  

Na podstawie informacji organów administracji 

państwowej i jednostek samorządu terytorialnego, 

złożonej na podstawie art. 38 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych w użytkowanej flocie pojazdów 

będących w posiadaniu miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego oraz jego jednostek budżetowych jest 

40 pojazdów (z czego 7 sztuk wykorzystywanych jest 

jako pomoc dydaktyczna).19  

 
19 stan na 31 grudnia 2019 r. 

 

Wykres 11. Wykaz pojazdów będących w posiadaniu Gminy 
Gorzów Wielkopolski oraz jej jednostek budżetowych 
Źródło: opracowanie własne 

 

Struktura napędu pojazdów, będących w posiadaniu 

Gminy Gorzów Wielkopolski oraz jej jednostek 

budżetowych, przedstawia się następująco: 

❖ 35% z całej floty to pojazdy napędzane 

benzyną; 

❖ 53% olejem napędowym; 

❖ 12% gazem LPG.  
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Transport prywatny 

Na obszarze Miasta z każdym rokiem rejestrowanych 

jest kilkaset nowych samochodów osobowych,  

co powoduje wzrost ogólnej liczby pojazdów 

samochodowych, który w 2018 roku przekroczył 

100 tys. 

 

Wykres 12. Liczba nowych samochodów osobowych 
zarejestrowanych w latach 2007-2019 na terenie Gorzowa 
Wielkopolskiego 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 13. Tendencja wzrostowa ogólnej liczby pojazdów 

zarejestrowanych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

Zdecydowana większość pojazdów prywatnych 

napędzana jest benzyną (60%). W 2019 roku zaledwie 

4 samochody osobowe, zarejestrowane w Wydziale 

Komunikacji, napędzane były energią elektryczną,  

a 5 benzyną i energią elektryczną. Pod koniec sierpnia 

2020 roku liczba samochodów elektrycznych wzrosła 

do 39 oraz do około 100 o napędzie hybrydowym. 

 

Wykres 14. Liczba pojazdów samochodowych 

zarejestrowanych w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego według rodzaju paliwa 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.2.2. Pojazdy napędzane gazem ziemnym lub 

biopaliwami 

 

Transport publiczny i komunalny 

W Gorzowie Wielkopolskim w transporcie publicznym 

(obsługiwanym przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie 

Wielkopolskim) oraz w transporcie komunalnym  

nie występują pojazdy napędzane gazem ziemnym 

lub biopaliwami. 

 

Transport prywatny 

Liczba pojazdów napędzana CNG, LNG lub 

biodieslem w 2019 r. wyniosła łącznie 43 szt., 

co stanowiło zaledwie 0,04% wszystkich 

zarejestrowanych pojazdów w Wydziale Komunikacji 

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 
Tabela 13. Pojazdy samochodowe według rodzaju paliwa – 

CNG, LNG I biodiesel20 

 CNG LNG Biodiesel 

Samochód 

osobowy 
0 0 0 

Samochód 

ciężarowy 
12 0 0 

Autobus 0 0 0 

Ciągnik 

siodłowy 
31 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału 

Komunikacji Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Liczba samochodów osobowych napędzanych gazem 

LPG z każdym rokiem wzrasta. W odniesieniu do 2015 

roku liczba to zwiększyła się o 843 samochody.  

 
Wykres 15. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych 

w Gorzowie Wielkopolskim napędzanych gazem (LPG) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
20 Stan na 31.12.2019 r. 

3.2.3. Pojazdy o napędzie elektrycznym 

 

 

Transport publiczny i komunalny 

Aktualnie w gorzowskim transporcie publicznym 

eksploatowanych jest 6 autobusów hybrydowych, 

które charakteryzują się pojemnością baterii  

o wartości 225 Ah systemem rekuperacji energii.  

 

W 2021 roku21 planowany jest zakup ośmiu autobusów  

z napędem spalinowym przez MZK oraz zakup ośmiu 

autobusów z napędem elektrycznym przez miasto 

Gorzów Wielkopolski przystosowanych dla osób  

z niepełnosprawnością, niskopodłogowych. 

 

We flocie pojazdów miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

oraz jego jednostek budżetowych żaden nie jest 

napędzany wyłącznie energią elektryczną. 

 

Transport prywatny 

W Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego do sierpnia 2020 roku 

zarejestrowano: 

❖ 39 samochodów osobowych napędzane energią 

elektryczną; 

❖ około 100 samochodów osobowych o napędzie 

hybrydowym. 

 

  

 
21 Pierwotnie inwestycję planowano na 2020 r. Z uwagi na opóźnienie  
w weryfikacji wniosków (z powodu pandemii Covid-19) data w zakresie 
realizacji przedsięwzięć przypadająca na rok 2020 uległa zmianie. 
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3.2.4. Ogólnodostępna publiczna infrastruktura 

ładowania 

 

Ładowanie pojazdów elektrycznych (PEV) możliwe jest 

obecnie na wiele sposobów. Wymienia się tutaj22:  

❖ wymianę całego zestawu akumulatorów, 

❖ ładowanie pantografowe - stosowane 

zazwyczaj w przypadku autobusów, które polega  

na automatycznym podłączeniu do instalacji na dachu 

pojazdu ze stacją ładowania przy pomocy 

wysuwanego pantografu, 

❖ ładowanie indukcyjne (bezprzewodowe), 

które polega na wykorzystywaniu indukcji 

elektromagnetycznej, lecz jest to rozwiązanie mało 

powszechne i nieefektywne z powodu możliwych strat 

energii. Rozwiązanie to nie zastąpi tradycyjnego 

ładowania, 

❖ ładowanie przewodowe - polega  

na samodzielnym podłączeniu pojazdu do urządzenia 

ładującego za pomocą przewodu. 

Jako uzupełnienie tradycyjnego ładowania posłużyć 

może ładowanie solarne – dzięki panelom 

fotowoltaicznym umieszczonym na dachach pojazdów 

 

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w myśl 

ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz. U. 2019.1124 t.j.) są „urządzeniami 

umożliwiającymi ładowanie pojedynczego pojazdu 

elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu 

zeroemisyjnego oraz miejscami, w których wymienia 

się lub ładuje akumulator służący do napędu tego 

pojazdu”.  

Poprzez stacje ładowania rozumie się:  

„a) urządzenie budowlane obejmujące punkt 

ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania 

o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub  

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym  

co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej 

mocy lub punktem ładowania o dużej mocy 

– wyposażone w oprogramowanie umożliwiające 

świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem 

postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania 

jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

 
22 E. Sendek-Matysiak, E. Szumska Infrastruktura ładowania jako jeden 

z elementów rozwoju elektromobilności w Polsce, Prace Naukowe 
Politechniki Warszawskiej, z. 121, marzec 2018.   

energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu 

ładowania do przyłącza elektroenergetycznego". 

Ogólnodostępne stacje ładowania, definiowane  

są jako „stacje ładowania dostępne na zasadach 

równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika 

pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego 

i pojazdu silnikowego niebędącego pojazdem 

elektrycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym23. 

Na terenie Miasta funkcjonują obecnie trzy 

ogólnodostępne stacje ładowania samochodów 

elektrycznych, które zostały ujęte przez Urząd Dozoru 

Technicznego w rejestrze EIPA, tj.: 

❖ stacja ładowania przy ul. Kasprzaka (BP); 

❖ stacja ładowania przy ul. Złotego Smoka; 

❖ stacja ładowania przy ul. Kombatantów  

(CH Feeria).  

Tabela 14. Zestawienie ogólnodostępnych stacji ładowania 
funkcjonujących na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
(ujęte w rejestrze EIPA) 

Lp. Nr 

stacji 
Lokalizacja stacji 

Moc punktów 

ładowania 

1.  1. 
ul. Kombatantów 30 (galeria 

CH Feeria) 
50 kW, 22 kW 

2.  2. 
ul. Kasprzaka 8 (stacja 

benzynowa BP) 
40 kW, 22 kW 

3.  3. 
ul. Złotego Smoka 1, (stacja 

benzynowa Orlen) 
50 kW, 43 kW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  

z Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się 

również stacja ładowania, która na dzień 

przygotowywania niniejszego opracowania nie była 

ujęta w rejestrze EIPA (stacja przy  

ul. Bora Komorowskiego 13). 

Zgodnie z wymogami ustawy24 Prezydent Miasta 

sporządził projekt Planu budowy ogólnodostępnych 

stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie 

Wielkopolskim, gdzie na terenie Miasta rozplanowano, 

brakujące do spełnienia wymogu ustawy  

o elektromobilności, ogólnodostępne punkty ładowania 

(docelowo łącznie 60 punktów w granicach 

administracyjnych Miasta do 31 marca 2021 r.). 

Plan został uzgodniony przez operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego i 26 sierpnia 

2020 r. przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

 
23 https://wysokienapiecie.pl   
24 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2020 poz. 
908 t.j.) 
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Rysunek 12. Istniejące stacje ładowania samochodów 

elektrycznych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego 

Źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
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3.3. Parametry ilościowe i jakościowe istniejącego 

systemu transportu 

 

System transportu kolejowego 

Przez Miasto przebiega25: 

❖ Linia kolejowa nr 203 łącząca Berlin z Tczewem 

przez Gorzów Wielkopolski. 

Linia ta, na odcinku przebiegającym przez 

województwo lubuskie (Krzyż – Gorzów 

Wielkopolski – Kostrzyn) jest dwutorowa  

i niezelektryfikowana o znaczeniu państwowym. 

Przeprowadzona w 2011 r. modernizacja 

odcinka linii Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski 

zwiększyła jego możliwości eksploatacyjne, 

choć odcinek Gorzów Wlkp. – Krzyż 

charakteryzuje się stałymi ograniczeniami 

ze względu na zły stan techniczny, zarówno 

nawierzchni, jak i obiektów inżynierskich. 

Dodatkowo niezelektryfikowany odcinek linii 

Krzyż – Gorzów Wlkp. wymusza stosowanie 

wyłącznie trakcji spalinowej. 

Przepustowość całego odcinka nie przekracza 

20%. 

Aktualnie kończą się prace nad opracowaniem 

dokumentacji przedprojektowej dla projektu Prace 

na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku 

Bydgoszcz - Piła - Krzyż - Gorzów Wlkp. - 

Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła - 

Kostrzyn. Rolą dokumentu  będzie wskazanie 

wariantów modernizacji LK 203, wśród których 

powinna znaleźć się elektryfikacja. 

❖ Linia kolejowa nr 367 łączy Gorzów Wielkopolski 

ze Zbąszynkiem, a tam przechodzi w linię E-20 

(Berlin-Moskwa). 

Linia ta, na odcinku przebiegającym przez 

województwo lubuskie (Zbąszynek – Gorzów 

Wlkp.) jest jednotorowa i niezelektryfikowana  

o znaczeniu państwowym na odcinku Zbąszynek-

Skwierzyna. 

Linia 367 nie jest zelektryfikowana, co oznacza 

konieczność wykorzystywania spalinowego 

taboru na całej trasie. W 2011 r. wykonane 

prace modernizacyjne, które obejmowały zarówno 

renowację nawierzchni i wymianę podkładów, 

jak i modernizację infrastruktury przystankowej, 

zwiększyły zdolności przepustowości oraz 

 
25 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na 
sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich 

wpłynęły na dostosowanie usług przewozowych  

do potrzeb osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej. Jednakże mimo przeprowadzonej 

modernizacji trasa ta charakteryzuje się do dnia 

dzisiejszego kilkoma stałymi ograniczeniami, które 

wynikają głównie z geometrii toru  

i niedostatecznym stanem technicznym kilku 

obiektów inżynierskich. 

 

System publicznego transportu drogowego 

Na system publicznego transportu drogowego składają 

się 3 linie tramwajowe: 

❖ 1 relacji: Wieprzyce-Silwana, 

❖ 2 relacji: Wieprzyce-Piaski, 

❖ 3 relacji: Piaski-Silwana; 

oraz 42 linie autobusowe, w tym: 

❖ 37 całorocznych linii dziennych, 

❖ 5 całorocznych linii nocnych. 

Dodatkowo komunikacja autobusowa świadczy usługi 

na 2 liniach zastępczych oraz 3 regularnych liniach 

specjalnych. 

Cały tabor autobusowy, którymi świadczone są usługi 

publicznego transportu zbiorowego jest 

niskopodłogowy, przystosowany do przewozu 

osób niepełnosprawnych, także na wózkach 

inwalidzkich, a dodatkowo wszystkie te pojazdy 

posiadają system monitoringu wizyjnego.  

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla komunikacji miejskiej Gorzowa Wlkp. 

 i gmin sąsiadujących, z którymi miasto Gorzów Wlkp. 

zawarło porozumienie w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego na lata 2014 – 

2025 zakłada wprowadzenie zmian w publicznym 

transporcie zbiorowym obejmujące w przeważającej 

części modernizację sieci komunikacji tramwajowej, 

a ujęte w ww. dokumencie działania mają na celu 

uzupełnienie brakującej infrastruktury związanej 

z niskoemisyjnym transportem. 

Dodatkowo w ramach projektu pn. System 

zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 

Wlkp. zaplanowano  

❖ modernizację istniejących tras tramwajowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą; 

❖ zakup i wdrożenie systemu informacji 

pasażerskiej i monitoringu; 

❖ budowę nowej trasy tramwajowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. 

  

Fot. Bartłomiej Nowosielski 
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System transportu rowerowego 

We wszystkich przeanalizowanych dokumentach 

dotyczących miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz  

w oparciu o realne dane GUS z 2018 r. stwierdza się, 

że obecna sieć ścieżek i dróg rowerowych na terenie 

Miasta jest dobra, lecz w porównaniu z innymi 

miastami o podobnej liczbie mieszkańców, rozwój 

ścieżek rowerowych na przestrzeni 6 lat jest mniej 

dynamiczny niż w porównywanym Elblągu czy Opolu. 

 
Wykres 16. Długość ścieżek rowerowych w Gorzowie 

Wielkopolskim i dwóch porównywalnych miastach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

  

W stosunku do 2014 r. długość ścieżek i dróg 

rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim zwiększyła się 

o 53,30%. 

Wykres 17. Dynamika rozwoju ścieżek rowerowych w latach 
2014-2020 

 

* czerwiec 2020 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz 

danych pozyskanych z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 

Od 2016 r. powstały drogi rowerowe m.in. przy  

ul. Szarych Szeregów, ul. Fabrycznej, ul. Towarowej,  

ul. Myśliborskiej, ul. Szczecińskiej, ul. Staszica,  

ul. Dunikowskiego (kontrapas rowerowy), przy 

Kłodawce, ul. Piłsudskiego, ul. ks. Andrzejewskiego,  

ul. Roosvelta oraz ścieżka nad Wartą (Szlak Stolic) - 

łącznie ok. 19 km. 

 

Obecnie budowane są drogi rowerowe (w tym pasy 

rowerowe) na ulicy: Sikorskiego, Chrobrego, 

Myśliborskiej, Walczaka (DK22), Kostrzyńskiej  

i 11 Listopada - w ramach przebudowy tych ulic. 

 

 

3.4. Istniejący system zarządzania 

 

Na dzień opracowywania niniejszego dokumentu 

miasto Gorzów Wielkopolski nie posiada 

inteligentnego systemu wspierającego sterowanie 

ruchem i transportem publicznym. 

Jednakże rozwiązania zaplanowane w ramach  

Strategii obejmują kompleksowe i innowacyjne 

rozwiązania dotyczące elektromobilności zawierające 

elementy Smart City. W ramach rozwoju 

elektromobilności planowane jest wprowadzenie 

Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej:  

❖ tablice elektroniczne na przystankach publicznej 

komunikacji zbiorowej; 

❖ kamery CCTV w obrębie przystanków publicznej 

komunikacji zbiorowej, których zadaniem będzie 

monitorowanie zarówno przystanków, jak i dojścia 

do nich; 

❖ rozwój monitoringu w pojazdach komunikacji 

miejskiej; 

❖ zarządzanie komunikacją miejską - monitoring 

taboru; 

❖ zintegrowana informacja na platformach 

mobilnych; 

❖ system elektronicznej sprzedaży biletów  

w środkach transportu publicznego. 

Wszystkie ww. elementy usprawnią przejazd pojazdów 

publicznej komunikacji zbiorowej przez Miasto,  

ale również ułatwią pasażerom korzystanie 

ze środków transportu publicznego. 
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3.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych 

taboru infrastruktury w stosunku do stanu 

pożądanego 

 

Brak zmodernizowanej i odpowiednio rozbudowanej 

infrastruktury transportu zbiorowego, która powinna 

odpowiadać unijnym oraz krajowym standardom, 

powoduje zwiększony ruch samochodów osobowych 

oraz obniżenie przepustowości wielu newralgicznych 

skrzyżowań w mieście. Ponadto, zły stan techniczny 

części pojazdów, którymi poruszają się mieszkańcy 

Gorzowa Wielkopolskiego, niska kultura eksploatacji 

oraz wspomniany nasilony ruch pojazdów 

indywidualnych skutkuje zanieczyszczeniem 

powietrza. 

 

Jako stan idealny przyjmuje się tabor komunikacji 

zbiorowej składający się z pojazdów o jak najniższym 

średnim wieku taboru26 oraz spełniających najwyższe 

normy emisji spalin lub wykorzystujących tzw. czystą 

energię. 49% taboru nie spełnia wymogów normy 

Euro V, Euro VI lub EEV, stąd również odpowiada 

za dużą część emisji spalin w Mieście. 

Użytkowany tabor powinien być nowoczesny  

w zakresie rozwiązań w układach napędowych  

i hamulcowych, mieć estetyczny wygląd i być 

wykonany z trudnych do zniszczenia materiałów, 

posiadać system lokalizacji GPS, klimatyzację oraz 

monitoring przestrzeni pasażerskiej, posiadać system 

informacji pasażerskiej oparty o wyświetlacze LCD.  

Gorzowski tabor autobusowy komunikacji 

zbiorowej składa się wyłącznie z pojazdów 

niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu 

osób niepełnosprawnych, ale, co ważne, tylko 

część taboru tramwajowego przystosowana jest do 

potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Fajczak-Kowalska A.,Wojcieszek A., Siedlecki T., Analiza stanu taboru 
autobusowego komunikacji miejskiej w wybranych miastach Polski 

 

 

 

 

Za hamowanie wzrostu rozwoju elektromobilności  

w Mieście, w pierwszej kolejności, odpowiada sytuacja 

ekonomiczna i brak zaufania społeczeństwa do nowej  

technologii. Ponadto w Gorzowie Wielkopolskim 

funkcjonują zaledwie trzy stacje ładowania pojazdów 

elektrycznych, co jest kolejnym powodem 

spowolnienia wzrostu liczby pojazdów 

elektrycznych. Brak możliwości doładowania 

własnego pojazdu jest jedną z istotnych barier rozwoju 

rynku samochodów napędzanych energią elektryczną. 

Dodatkowo, ze względu na brak infrastruktury 

szybkiego ładowania, przemierzanie pojazdem 

elektrycznym dłuższych tras jest wręcz niemożliwe. 

Dlatego też, należy dążyć do rozwoju infrastruktury 

na takim poziomie, który umożliwi konsumentom 

komfortowe korzystanie z pojazdów elektrycznych.  

 

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (art. 36) miasto Gorzów Wielkopolski 

powinno zlecać świadczenie usług komunikacji 

miejskiej podmiotowi, którego udział autobusów 

zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów  

na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego 

wynosi co najmniej 30% (5% od 01.01.2021 r.; 10%  

od 01.01.2023 r.; 20% od 01.01.2025 r.; 30%  

od 01.01.2028 r.). Obecnie w komunikacji zbiorowej 

nie są użytkowane pojazdy o napędzie w pełni 

elektrycznym, jak również nie istnieje infrastruktura 

przystosowana do ich eksploatacji (np. pantografowe 

stacje ładowania autobusów elektrycznych). 

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (art. 35) flota pojazdów będących  

w posiadaniu miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

powinna składać się z co najmniej 30% pojazdów 

elektrycznych (co najmniej 10 % od 1 stycznia 2022 

r.). Jednostka samorządu terytorialnego – Gorzów 

Wielkopolski, powinna wykonywać zadania publiczne,  

z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, 

przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym. We flocie pojazdów będących w posiadaniu 

Miasta oraz jednostek budżetowych, liczącej 

40 pojazdów, żaden z nich nie jest napędzany 

energią elektryczną. 
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Miasto Gorzów Wielkopolski charakteryzuje się nadal 

(mimo zrealizowanych oraz realizowanych inwestycji  

w ścieżki rowerowe) niedostateczną długością 

ścieżek rowerowych, co powoduje zahamowanie 

rozwoju alternatywnych do samochodów osobowych 

środków transportu. 

 

Głównymi problemami na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego związanymi z transportem są:  

1. nadmierne obciążenie dróg w centrum Miasta 

przez ruch wewnętrzny, a także generowany 

przez mieszkańców sąsiednich miejscowości 

i gmin oraz tranzyt;  

2. wysoki udział transportu prywatnego w bilansie 

transportowym na terenie Miasta;  

3. wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych  

i pyłowych emitowanych przez pojazdy transportu 

zbiorowego i prywatnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Zakres inwestycji niezbędnych 

do zniwelowania niedoborów jakościowych  

i ilościowych systemu, w tym inwestycji 

odtworzeniowych 

 

Aby zminimalizować negatywny wpływ transportu  

na środowisko naturalne należy podjąć zdecydowane 

działania, które doprowadzą do ograniczenia 

zanieczyszczania powietrza. W przypadku Gorzowa 

Wielkopolskiego, do zminimalizowania niedoborów 

jakościowych i ilościowych w obecnie funkcjonującym 

systemie, należy podjąć następujące inwestycje: 

❖ modernizacja taboru publicznej komunikacji 

zbiorowej oraz infrastruktury drogowej  

i przystankowej; 

❖ wprowadzenie inteligentnych rozwiązań 

sterowania ruchem w celu minimalizacji 

zatłoczenia ulic; 

❖ budowa ogólnodostępnych stacji ładowania 

samochodów elektrycznych  przez operatora 

systemu dystrybucyjnego i podmioty prywatne 

celem osiągnięcia do 31 marca 2021 r. liczby 

wymaganej przez Ustawę z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(docelowo wybudowanych zostanie 

60 ogólnodostępnych punktów ładowania 

na terenie Gorzowa Wielkopolskiego); 

❖ promocja transportu zbiorowego; 

❖ edukacja i zwiększanie świadomości 

społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia 

środowiska naturalnego. 

Dodatkowo, w celu zniwelowania niedoborów 

jakościowych i ilościowych systemu, zostaną 

uwzględnione następujące elementy Smart City: 

❖ System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 

składający się z:  

o tablic elektronicznych na przystankach 

komunikacji zbiorowej i kamer CCTV ulokowanych 

w obrębie przystanków, 

o monitoringu w pojazdach komunikacji miejskiej, 

o systemu zarządzania komunikacją miejską - 

monitoring taboru, 

o zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej 

na platformach mobilnych, 

o systemu elektronicznych płatności za bilety  

w środkach transportu publicznego. 
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Zwiększenie liczby tablic informacji pasażerskiej 

wpłynie na wzrost poziomu sprawności przekazywania 

potrzebnych informacji pasażerom komunikacji 

miejskiej. Natomiast rozbudowany system monitoringu 

wizyjnego wpłynie przede wszystkim na poprawę 

bezpieczeństwa w Mieście (w strefach objętych 

zasięgiem kamer następuje często radykalne 

zmniejszenie napadów kradzieży, niszczenia mienia 

itp. oraz wzrasta przestrzeganie zasad ruchu 

drogowego). Dodatkowo rozbudowa systemu 

zarządzania ruchem wpłynie na optymalizację 

zarzadzania ruchem, co bezpośrednio będzie miało 

wpływ na poprawę przepustowości ulic Miasta: 

❖ Zintegrowane Centrum Przesiadkowe przy dworcu 

kolejowym w Gorzowie Wielkopolskim, które 

będzie obejmowało budowę intermodalnego 

dworca stanowiącego centrum obsługi 

pasażerów dla komunikacji kolejowej, 

autobusowej dalekobieżnej i lokalnej oraz 

komunikacji miejskiej. Centrum będzie skupiało 

wszystkich przewoźników regionalnych  

i międzyregionalnych. Standardy oferowanych 

usług przewozowych będą dzięki temu 

odpowiadać na potrzeby podróżnych  

i mieszkańców Miasta, co bezpośrednio wpłynie 

na poprawę oferty transportowej w MOF GW. 

Infrastrukturze Centrum Przesiadkowego 

towarzyszyć będą poczekalnie, kasy biletowe, 

tablice informacyjne i powierzchnie handlowe, 

zatem multifunkcjonalność zapewni szybką  

i swobodną zmianę jednej trasy na drugą  

a przestrzenie na mienie prywatne, tj. parkingi 

rowerowe, samochodowe, taxi lub Park&Ride 

dodatkowo zmniejszą emisję spalin oraz 

kongestię w centrum Miasta; 

 

❖ Polityka taryfowa, która w perspektywie 

długoterminowej zakłada wdrożenie 

następujących działań:  

o podniesienie opłat parkingowych  

i skorelowanie ich z ceną biletu 

jednorazowego komunikacji miejskiej, 

o intensywną promocję biletów okresowych, 

o zmianę systemu dystrybucji biletów 

komunikacji zbiorowej (np. płatności kartą, bilety 

jako kody QR, płatności urządzeniami mobilnymi); 

 

❖ Polityka parkingowa, obejmująca:  

o ograniczenie dostępności pojazdów 

samochodowych do centrum Miasta; 

podsystem zarządzania ruchem odpowiadać 

będzie wówczas za rejestrację wjazdu pojazdów 

do centrum Miasta a następnie informowanie 

odpowiednich służb o popełnionych 

wykroczeniach lub dokonywana będzie 

identyfikacja i preselekcja pojazdów, co umożliwi 

wjazd do centrum Miasta wyłącznie pojazdów 

zeroemisyjnych, 

o zarządzanie miejscami parkingowymi, 

naprowadzanie na wolne miejsca, monitorowanie 

przekroczenia ustalonego czasu, rezerwacja 

miejsc, 

o wprowadzenie innowacyjnego systemu 

pobierania opłat; poprawa jakości korzystania  

z komunikacji miejskiej zostanie osiągnięta poprzez 

wprowadzenie systemu płatności za przejazdy 

komunikacją zbiorową np. poprzez operatorów 

sieci komórkowych; 

 

❖ „Koncepcja budowy ścieżek rowerowych MOF 

Gorzowa Wielkopolskiego” w ramach której 

funkcjonować ma zintegrowany system ścieżek 

rowerowych. 

Dodatkowo, w dłuższej perspektywie, planuje się 

rozwój parkingów rowerowych na terenie MOF GW 

oraz rozważa się wprowadzenie, na części z nich, 

ładowarek do ładowania rowerów elektrycznych. 

 

Wszystkie ww. planowane inwestycje pozwolą 

na zniwelowanie rozpoznanych niedoborów 

ilościowych i jakościowych systemu 

transportowego Gorzowa Wielkopolskiego.   
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4. Opis istniejącego 

systemu energetycznego 

Gorzowa 

Wielkopolskiego 
 

 

 

  

Fot. Łukasz Kulczyński 
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4.1. Ocena bezpieczeństwa energetycznego 

miasta Gorzowa Wielkopolskiego27 

 

Energia elektryczna 

 

Za wytwarzanie energii elektrycznej w Gorzowie 

Wielkopolskim odpowiada przede wszystkim 

Elektrociepłownia Gorzów (ul. Energetyków 6), która 

należy do spółki PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A., będąca jednocześnie częścią 

Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 

Oddział Elektrociepłownia Gorzów charakteryzuje  

się łączną mocą 364,0 MW, w tym:  

❖ 121,0 MW stanowi moc zainstalowana w kotle 

wykorzystującym w procesie spalania gaz 

i spaliny z układu gazowo-parowego z odzyskiem 

ciepła;  

❖ 98,4 MW stanowi moc zainstalowana w kotle 

parowym opalanym węglem kamiennym 

zasilającym turbinę parową upustowo-

kondensacyjną wytwarzającą ciepło 

w kogeneracji; 

❖ 44,6 MW stanowi moc zainstalowana w dwóch 

kotłach odzyskowych wykorzystujących  

w procesie spalania spaliny z układu gazowo-

parowego z odzyskiem ciepła wytwarzającego 

ciepło w kogeneracji. 

 

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego działalność  

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzą: 

❖ ENEA Operator Sp. z o. o., 

❖ Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL  

Sp. z o.o.  

❖ PKP Energetyka SA. 

 

Najliczniejszą grupą odbiorców energii elektrycznej są 

odbiorcy indywidualni, podłączeni do sieci niskiego 

napięcia należącej do ENEA Operator Sp. z o.o. 

Odbiorcami energii elektrycznej z sieci ENERGO-STIL 

Sp. z o.o. są zakłady przemysłowe zlokalizowane  

na obszarze po ZWCh Stilon. 

 

 

 

 

 
27 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego do roku 2033 

 

 

 

 

 

„Zasilanie w energię elektryczną rozwojowych terenów 

miasta, tj. przewidywanych pod bieżące  

i perspektywiczne inwestycje mieszkaniowe  

i aktywizacja gospodarcza wymagać będzie 

rozbudowy sieci elektroenergetycznej w sposób 

zapewniający obsługę wszystkich istniejących  

i projektowanych obszarów zabudowy”28 

 

Ciepłownictwo      

Na system ciepłowniczy w Mieście składają się 

wyprowadzone z Elektrociepłowni Gorzów 

następujące odcinki sieci:  

❖ sieci z czynnikiem wodnym,  

❖ sieć z czynnikiem parowym. 

Oprócz systemowych źródeł ciepła na terenie Miasta 

występują kotłownie lokalne. 

❖ kilka kotłowni o mocy od 5 do 20 MW; 

❖ około stu kotłowni lokalnych o mocy powyżej 100 

kW. 

Ponadto PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia 

Gorzów dysponuje kilkunastoma lokalnymi 

kotłowniami, które uzupełniają system cieplny. 

 

Na podstawie Aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

do roku 2033 stwierdza się, że podstawowym 

nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania 

budynków i obiektów zlokalizowanych w Gorzowie 

Wielkopolskim, nie będących podłączonymi 

do systemu ciepłowniczego, jest paliwo stałe, przede 

wszystkim węgiel kamienny w postaci pierwotnej 

(zużycie na poziomie 63%). Wysoki stopień zużycia 

identyfikuje się również dla drewna (29%). 

 

 

 

 

 
28 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 
2033 
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Sieć cieplna na terenie Miasta pracuje w układzie 

promieniowo-pierścieniowym, z dwoma głównymi 

źródłami ciepła, z których jeden funkcjonuje jako 

źródło rezerwowe (ciepłownia „Zakanale”). Źródła 

zlokalizowane są po przeciwnych stronach Miasta,  

co zwiększa bezpieczeństwo systemu. 

 

Wśród odbiorców energii cieplnej można wyróżnić 

następujące grupy odbiorców: 

❖ sektor mieszkaniowy – jest to największa grupa 

odbiorców pod względem ilości zużywanego 

ciepła; 

❖ instytucje publiczne; 

❖ handel i usługi; 

❖ przemysł. 

 

Największe zużycie ciepła zdiagnozowano w sektorze 

mieszkaniowym, co przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 15. Zapotrzebowanie na moc i zużycie ciepła 

sieciowego przez poszczególne grupy odbiorców w Gorzowie 

Wielkopolskim w 2017 roku 

 

Źródło ciepła ul. 

Energetyków 6 

Lokalne 

kotłownie 

gazowe 

MW GJ MW GJ 

Sektor 

mieszkaniowy 
151,235 890 830 2,661 13 714 

Instytucje 

publiczne 
31,010 152 618 0,194 863 

Handel i usługi 16,725 64 085   

Indywidualni 

odbiorcy 
0,289 987 0,053 262 

Przemysł 21,341 119 161   

Przemysł – 

para wodna 
16,000 199 921   

Razem 236,600 1 427 602 2,908 14 839 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Aktualizacji założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 

2033” 

 

„Biorąc pod uwagę wszystkie elementy systemu 

zaopatrzenia miasta w ciepło należy stwierdzić, 

że nie ma realnych zagrożeń w zakresie mocy 

 i ilości ciepła.”29 

 

 

 
29 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 
2033 

Paliwa gazowe     

Za dostarczanie gazu na terenie Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego odpowiedzialna jest spółka GAZ-

SYSTEM S.A. Parametry gazu, który dociera na teren 

Miasta ma następujące parametry: 

• ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/Nm3; 

• wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/Nm3. 

Na terenie Miasta zlokalizowana jest stacja 

redukcyjno-pomiarowa – przy ul. Srebrnej. 

 

Gazowa sieć dystrybucyjna na terenie Miasta należy 

do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

(sieć średniego i niskiego ciśnienia) oraz do EWE 

Energia Sp. z o.o. (sieć średniego napięcia). 

 

„Miasto jest zgazyfikowane w 80,4 %. Wskazane jest 

dalsze podłączanie odbiorców, co poza innymi 

korzyściami może pozytywnie wpłynąć 

na ograniczenie niskiej emisji.”30 

 

 

Odnawialne źródło energii    

 

Energia słoneczna 

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego kolektory 

słoneczne wykorzystywane są przez mieszkańców 

Miasta oraz zamontowane są na kilku budynkach 

użyteczności publicznej, tj.: 

❖ Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Wojewódzkim,  

❖ Zespole Szkół nr 6,  

❖ Przedszkolu Miejskim nr 17, 

❖ Gimnazjum nr 7,  

❖ Zakładzie Utylizacji Odpadów. 

Ponadto instalacje fotowoltaiczne wśród 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego stają się 

coraz bardziej powszechnym sposobem  

na wyprodukowanie własnej energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energetycznych, głównie  

ze względu na coraz mniejsze koszty montażu takiej 

instalacji oraz wiele korzyści, jakie niesie za sobą 

wybór tej formy pozyskiwania energii elektrycznej. 

 

 
30 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 
2033 
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Energia wiatru 

Obszar Miasta Gorzowa Wielkopolskiego cechuje się 

warunkami atmosferycznymi, które nie sprzyjają 

rozwojowi elektrowni wiatrowych – ze względu na dużą 

szorstkość terenu. 

Energia geotermalna 

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego eksploatowana 

jest jedna większa instalacja pomp ciepła, (Stacja 

Uzdatniania Wody (SUW) Siedlice), należąca 

do PWiK, o łącznej mocy 364 kW. Poza tym, 

na terenie Miasta funkcjonują indywidualne instalacje 

pomp ciepła służące do ogrzewania budynków 

prywatnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia wody 

W Gorzowie Wielkopolskim nie ma żadnej elektrowni 

wodnej, a największym potencjałem energetycznym 

charakteryzuje się rzeka Warta. Z uwagi na elementy 

środowiskowe i inne czynniki, w tym duże wahania 

przepływów, nie ma możliwości zlokalizowania takich 

elektrowni. 

Energia biomasy 

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego (ul. Kostrzyńska) 

zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków,  

w której działa kogenerator biogazowy o mocy 

zainstalowanej: 740 kW (elektr.) i 860 kW (cieplna). 

Minimalne nadwyżki energii elektrycznej zostają 

przekazane do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.  

Stan docelowy to produkcja 2 500 tys. m3 biogazu 

rocznie. 

  

Fot. Bartłomiej Nowosielski 
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4.2. Wariantowa prognoza zapotrzebowania 

na energię elektryczną, gaz lub inne paliwa 

alternatywne w okresie do 2030 r. w oparciu 

o program rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego 

 

Prognoza zapotrzebowania na ciepło 

 

Przedstawiona prognoza do roku 2030 w Aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2033 przedstawia 

trzy możliwe warianty rozwoju Miasta, lecz wszystkie  

z nich zakładają wzrost zapotrzebowania na ciepło. 
 

Tabela 16. Prognoza zapotrzebowania na ciepło 

Rok 
2020 

[GJ/rok] 

2025 

[GJ/rok] 

2030 

[GJ/rok] 

Wariant 

odniesienia 
1475,70 1505,21 1535,32 

Wariant 

postępu 
1493,02 1555,72 1622,62 

Wariant 

przetrwania 
1436,67 1432036 1429,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy zawartej  

w „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego do roku 2033” 

 

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

 

Przedstawiona prognoza do roku 2030 w Aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2033 przedstawia 

trzy możliwie warianty rozwoju Miasta i podkreśla,  

że zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach 

domowych będzie wynikało w dużej mierze ze wzrostu 

lub spadku liczby mieszkańców. 

 
Tabela 17. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

Rok 
2020 

[GWh/rok] 

2025 

[GWh/rok] 

2030 

[GWh/rok] 

Wariant 

odniesienia 
498,24 513,18 523,45 

Wariant 

postępu 
510,19 532,13 549,69 

Wariant 

przetrwania 
481,70 480,73 479,77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy zawartej  

w „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego do roku 2033” 

 

 

 

 

 

Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe  

 

Przedstawiona prognoza do roku 2030 w Aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2033 przedstawia 

trzy możliwe scenariusze rozwoju: 

• Wariant odniesienia – stabilny rozwój, 

• Wariant postępu – szybki rozwój (wzrost 

zapotrzebowania na paliwa gazowe), 

• Wariant przetrwania – niski rozwój (spadek 

zapotrzebowania na paliwa gazowe). 

 
Tabela 18. Prognoza zapotrzebowania na gaz sieciowy 

Rok 
2020 

[tys. m3] 

2025 

[tys. m3] 

2030 

[tys. m3] 

Wariant 

odniesienia 
29940,21 30239,61 30542,01 

Wariant 

postępu 
30417,34 31025,69 31646,20 

Wariant 

przetrwania 
28938,11 28648,73 28362,24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy zawartej  

w „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego do roku 2033” 
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5. Strategia 

elektromobilności miasta 

Gorzowa 

Wielkopolskiego 
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5.1. Podsumowanie i diagnoza stanu obecnego 

5.1.1. Zidentyfikowane problemy oraz potrzeby 

sektora komunikacyjnego 

 

Na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego 

zidentyfikowano problemy zarówno w obszarze 

transportu zbiorowego, jak i problemy związane  

z transportem indywidualnym. Obserwowany w całej 

Polsce dynamiczny rozwój motoryzacji stwarza bardzo 

duże zapotrzebowanie na tereny, doprowadza  

do decentralizacji Miasta i w rzeczywistości zmniejsza 

dostępność do podstawowych usług i urządzeń 

zarówno biedniejszych grup społecznych jak i poprzez 

brak możliwości parkowania w centrum Miasta. Ulice 

Miasta z każdym rokiem są coraz bardziej 

zdominowane przez pojazdy ograniczające przestrzeń 

użytkową przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów,  

a przez trwające obecnie tendencje są w sprzeczności  

z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju,  

co stanowi zagrożenie dla kultury i środowiska 

przestrzennego Miasta.  

 

Dodatkowo analiza obecnego stanu sektora 

komunikacyjnego pozwoliła na identyfikację 

następujących problemów: 

 

❖ rokroczny wzrost liczby rejestrowanych 

samochodów osobowych, 

❖ znikomy odsetek pojazdów zeroemisyjnych, 

❖ niewystarczająca liczba ogólnodostępnych stacji 

ładowania/tankowania pojazdów zeroemisyjnych, 

❖ brak stacji ładowania/tankowania zeroemisyjnych 

pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, 

❖ zanieczyszczenie powietrza będące wynikiem 

nadmiernej liczby pojazdów spalinowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotnym zadaniem przy planowaniu Miasta,  

i automatycznie rozwiązaniem zidentyfikowanych 

problemów jest zapewnienie pełnej integracji 

pomiędzy planowaniem funkcjonalnym, 

a planowaniem transportu. W związku z powyższym 

ważne jest inwestowanie w nowe formy infrastruktury 

transportu, szczególnie publicznego oraz ruchu 

pieszego i rowerowego, aby mieszkańcy mieli pełny 

dostęp do różnych środków transportu. 
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5.2. Screening powiązanych dokumentów 

strategicznych  

 

Strategia elektromobilności miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego jest zgodna z celami 

sformułowanymi w następujących dokumentach 

strategicznych dotyczących rozwoju Miasta: 

 

❖ Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR) 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 

r. i ona jest aktualizacją średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

Dokument ten stanowi rozwinięcie i operacjonalizację 

tzw. Planu Morawieckiego, w którym została 

sformułowana nowa wizja i model rozwoju kraju 

będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed 

polską gospodarką. W rozdziale 3.2. 

przedmiotowego dokumentu pn. Pełniejsze 

wykorzystanie potencjału największych polskich 

aglomeracji wskazane jest, że „(…)polityka miejska 

wobec obszarów metropolitalnych koncentrować się 

będzie na: wsparciu realizacji miejskich strategii 

niskoemisyjnych oraz strategii ZIT, które mają 

podstawowe znaczenie dla celów określonych w SOR 

w zakresie reindustrializacji, elektromobilności, 

ochrony środowiska i tworzenia warunków dla 

przyciągania zaawansowanych produktowo 

inwestycji (zeroemisyjny transport publiczny, 

efektywność energetyczna itp.)”. 

 

❖ Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce 

„Energia do przyszłości” 

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada trzy 

główne cele, tj.  

• stworzenie warunków dla rozwoju 

elektromobilności Polaków; 

• rozwój przemysłu elektromobilności; 

• stabilizację sieci elektroenergetycznej.  

Wyróżniono tutaj trzy etapy rozwoju elektromobilności 

w Polsce: 

Etap I (2017-2018) był etapem przygotowawczym, 

który miał posłużyć do opracowanie programów 

pilotażowych oraz regulacji prawnych, umożliwiających 

w przyszłości dynamiczny rozwój elektromobilności w 

Polsce (ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych z dnia11 styczna 2018 r.) 

 

 

 

Etap II (2018-2020) obejmował wdrożenie pierwszych 

programów pilotażowych i wdrożenie regulacji 

prawnych w życie. Powstały pierwsze lokalizacje 

infrastruktury ładującej pojazdy napędzane energią 

elektryczną i gazem ziemnym, a przemysł 

motoryzacyjny rozpoczął produkcje serii pojazdów 

elektrycznych. 

Etap III (2021-2025) zakłada wzrost popularności 

pojazdów elektrycznych, zarówno indywidualnych 

jaki i wykorzystywanych w transporcie zbiorowym. 

Sieć infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w całej 

Polsce ma być przygotowana na obsługę 1 mln 

pojazdów elektrycznych i dostosowana  

do wykorzystania tych pojazdów jako stabilizatorów 

energetyczne. Dodatkowo zakłada się, że pojazdy 

elektryczne będą wykorzystywane przez administrację 

publiczną w celu dalszej popularyzacji 

elektromobilności. 

Wprowadzenie Strategii elektromobilności Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego będzie zatem bezpośrednio 

oddziaływać na realizacje zamierzonych celów 

nadrzędnego dokumentu, opracowanego przez 

Ministerstwo Energii. 

 

❖ Zielona Księga Komisji Wspólnot Europejskich 

Dokument ten przedstawia, utworzony przez 

Parlament Europejski, nowy plan mobilności miejskiej. 

Wskazuje się tutaj na konieczność redukcji emisji CO2 

pochodzącej z sektora transportu. Zawarte  

w dokumencie działania mają na celu:  

• zaostrzenie norm emisji spalin w celu 

poprawy jakości powietrza poprzez redukcję 

tlenku azotu i cząstek stałych;  

• zmianę stylu jazdy na obszarach miejskich,  

w celu redukcji emisji CO2;  

• promocję, dofinansowanie, rozbudowę  

i modernizację ekologicznego transportu 

miejskiego.  
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❖ Program Rozwoju Transportu Województwa 

Lubuskiego 

W Programie Rozwoju Transportu Województwa 

Lubuskiego jako cel główny programu zapisano 

„Rozwój systemu transportowego regionu 

poprawiający dostępność komunikacyjną w wymiarze 

wewnętrznym i zewnętrznym na rzecz rozwoju 

gospodarczego, spójności terytorialnej i społecznej 

oraz poprawy bezpieczeństwa.” W ramach celu 

głównego wyznaczony zostały również cel 

szczegółowy w odniesieniu do transportu miejskiego  

i autobusowego: 

CS 3.1. Wzmocnienie roli transportu miejskiego.  

Cel szczegółowy 3.1 został wprowadzony 

do Programu Rozwoju Transportu Województwa 

Lubuskiego, aby zwiększyć konkurencyjność 

transportu miejskiego i poprawić dostępność  

komunikacyjną wewnątrz Miejskich Obszarów 

Funkcjonalnych. Wskazuje się tu także kierunki 

działań służące realizacji postawionych celów, tj.: 

• zwiększenie ilości nowoczesnego taboru;  

• integracja systemów taryfowych;  

• wdrożenie systemu informacji pasażerskiej; 

• poprawa parametrów technicznych 

infrastruktury (przystanki, wiaty, centra 

przesiadkowe);  

• rozbudowa, budowa sieci dróg rowerowych  

i ścieżek rowerowych na terenie miejskich 

obszarów funkcjonalnych. 

Cele Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego są spójne z celami i kierunkami 

działań zapisanymi w Programie Rozwoju Transportu 

Województwa Lubuskiego. 

 

❖ Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 

2020 

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 

stanowi najważniejszy dokument samorządu 

województwa, określający kierunki rozwoju 

regionalnego i wskazujący obszary szczególnej 

interwencji.  

W zakresie celu strategicznego 1 Konkurencyjna  

i innowacyjna gospodarka regionalna wyznaczono cel 

operacyjny 1.4 Rozwój funkcji metropolitalnych 

ośrodków wojewódzkich, którego jednym z kierunków 

jest Rozwój miejskiej i podmiejskiej komunikacji 

publicznej w ramach, którego promowane będzie: 

1. wzmocnienie roli transportu miejskiego, w tym 

szynowego i zintegrowanie różnych systemów 

komunikacji zbiorowej, 

2. zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów 

transportu publicznego, 

3. wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań  

w transporcie miejskim na obszarach 

funkcjonalnych Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. 

W ramach celu strategicznego 2 Wysoka dostępność 

transportowa i teleinformatyczna wyznaczono cele 

operacyjne: 2.1 Budowa nowej i modernizacje 

istniejącej infrastruktury komunikacyjnej,  

2.2 Usprawnienie systemu transportu publicznego. 

Niniejsza Strategia w pełni wpisuje się cele 

Strategii rozwoju województwa lubuskiego 2020, 

poprzez zwiększenie efektywności energetycznej 

pojazdów transportu publicznego 

 

❖ Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 

Cele Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego są adekwatne  do zaplanowanych 

celów i kierunków działań w Strategii Rozwoju 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego w ramach celu strategicznego nr 2: 

Zrównoważone kształtowanie podstawowych funkcji 

MOF GW: 

Cel operacyjny 2.1. Integracja oraz wzmocnienie 

infrastruktury transportu MOF GW ze szczególnym 

uwzględnieniem komunikacji zbiorowej. 

Cel ten ma za zadanie zwiększyć komfort korzystania  

z komunikacji zbiorowej, zwiększyć bezpieczeństwo  

na drogach oraz zminimalizować ruch samochodowy  

w centrum Miasta. Jako przykładowe kierunki 

interwencji wymienia się tutaj m.in. modernizację 

infrastruktury i taboru transportu publicznego oraz 

budowę infrastruktury tworzącej sieć tras rowerowych 

komunikujących MOF GW. 
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❖ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2010-202031 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa 

Wlkp. na lata 2010-2020 przedstawia proekologiczne 

programy i działania zaplanowane w ramach 

przedmiotowej strategii, których realizacja ma na celu 

ograniczenie niskiej emisji w Mieście oraz poprawę 

stanu jakości powietrza.  

W ramach programu Ład 6. Poprawa sprawności 

wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta 

Gorzowa Wlkp. zaplanowano: 

• budowę, przebudowę i remont układu 

komunikacyjnego miasta Gorzowa w celu jego 

usprawnienia, poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu pojazdów oraz pieszych, 

• wprowadzenie systemu sterowania ruchem 

pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych 

miasta optymalizującego ruch międzydzielnicowy. 

Natomiast w ramach programu Ład 7. Rozwój 

publicznej komunikacji miejskiej zaplanowano: 

• modernizację taboru autobusowego, 

• modernizację taboru tramwajowego, 

• modernizację infrastruktury komunikacji 

miejskiej. 

Cele Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego są spójne z programami i kierunkami 

działań Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020. 

 

❖ Strategia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 

Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego jest zgodna z celami i działaniami, 

które zostały zdefiniowane w ramach Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 

Cel rozwojowy 2: Gospodarka niskoemisyjna  

i funkcjonalna przestrzeń MOF GW 

Priorytet 2.1. Przechodzenie na gospodarkę 

niskoemisyjną. 

Działanie 2.1.2. Wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej. 

 
31 Aktualnie trwają prace nad nową strategią, która funkcjonować będzie 
pod nazwą: „Strategia rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” 

Zwraca się tutaj uwagę, podobnie jak w Strategii 

elektromobilności, na: 

- rosnącą rokrocznie liczbę samochodów osobowych, 

co powoduje wzmożone natężenie ruchu, hałas  

i zanieczyszczenie powietrza; 

- spadek liczby pasażerów komunikacji zbiorowej oraz 

spadek powierzchni terenów obsługiwanych przez 

transport miejski. Takie tendencje są wynikiem 

suburbanizacji obszarów miejskich oraz zmian  

w strukturze demograficznej (z komunikacji zbiorowej 

korzystają przeważnie osoby starsze lub dzieci  

i młodzież dojeżdżająca do szkół). 

Realizacja działania 2.1.2. ma na celu stopniowe 

przechodzenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

która nie obciąża środowiska naturalnego. 

 

❖ Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla komunikacji miejskiej 

Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących, z którymi 

miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie  

w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na lata 2014 – 2025  

Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla komunikacji 

miejskiej Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących,  

z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie 

w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na lata 2014 – 2025 miało na celu 

zaplanowanie przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Miasta oraz gmin, z którymi 

Miasto podpisało stosowne porozumienie. Dokument 

ten jest zgodny z zasadami zrównoważonej mobilności  

i stanowi swoistą odpowiedź na negatywne zmiany  

w miastach w całej Polsce, będące wynikiem 

niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej. 

Dokument zawiera koncepcję modernizacji i rozwoju 

transportu bezemisyjnego na terenie Miasta, który jest 

przyjazny dla środowiska i mieszkańców. Rozwój 

koncepcji ma za zadanie powstrzymać negatywne 

skutki rozwoju transportu na środowisko naturalne,  

co jest możliwe dzięki wymianie taboru autobusowego 

zasilanego olejem napędowym na korzyść transportu 

elektrycznego. 

Zmiany przedstawione w tym dokumencie obejmują  

w przeważającej części modernizację sieci 

komunikacji tramwajowej, a ujęte działania mają na 

celu uzupełnienie brakującej infrastruktury związanej  

z niskoemisyjnym transportem. Poza budową 
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lub modernizacją tras tramwajowych, modernizacją 

zajezdni czy zakupem nowych wagonów 

tramwajowych Miasto planuje zakup i wdrożenie 

systemu informacji pasażerskiej, w tym także 

dynamicznej informacji na przystankach i w pojazdach, 

w Internecie i urządzeniach mobilnych. Informacja 

pasażerska, której wdrażanie i rozwój planowany jest 

także w ramach Strategii elektromobilności miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego ma na celu zachęcenie 

większej grupy społeczeństwa do skorzystania 

z komunikacji zbiorowej i tym samym do rezygnacji 

z samochodów osobowych. 

 

❖ Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego 

publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie 

Wielkopolskim  

Dokument przedstawia analizę wyboru najbardziej 

optymalnego rozwiązania rozbudowy gorzowskiego 

systemu tramwajowego. Głównym celem jest 

określenie kierunków rozwoju podsystemu 

tramwajowego, który będzie spójny z podsystemem 

autobusowym oraz innymi rodzajami transportu 

na terenie Miasta – w celu poprawy jakości systemu 

publicznego transportu zbiorowego jako całości.  

Spośród sześciu wariantów i kilkunastu podwariantów, 

gdzie każdy z nich charakteryzował się odmiennym 

układem przestrzennym, przebiegiem trasy, nakładem 

finansowym i kosztami oddziaływania na środowisko 

wybrano wariant F - największe korzyści 

z wydatkowania znaczących środków finansowych, 

które mogą zostać osiągnięte przy odpowiednich 

nakładach finansowych. 

Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego zawiera cele i kierunki działań, które 

posłużą realizacji wizji transportu zbiorowego, 

zdefiniowanego w ramach Koncepcji rozwoju 

podsystemu tramwajowego publicznego transportu 

zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim: 

„Wizja transportu publicznego w Gorzowie 

Wielkopolskim i w gminach ościennych, objętych jego 

obsługą, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój 

nowoczesnego i proekologicznego transportu 

zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – 

w sposób tworzący z tego transportu realną 

alternatywę dla podróży realizowanych własnym 

samochodem osobowym.” 

❖ Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego do roku 2030 (później: plan 

adaptacji) 

Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego do roku 2030 jest działaniem głównie 

lokalnym, które zostało podjęte przez władze 

samorządowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo  

i poprawić warunki życia mieszkańców, w kontekście 

globalnych zmian klimatycznych. W związku  

z powyższym podjęto działania w celu zdiagnozowania 

sytuacji klimatycznej Miasta, oceny wrażliwości Miasta 

na zmiany klimatu oraz oceny potencjału Miasta  

do reagowania na zagrożenia związane ze zmianami. 

Wyznaczono zatem wizję adaptacyjną Miasta 

do zmian klimatu do roku 2030: „Do 2030 roku Gorzów 

Wielkopolski pozostanie silnym ośrodkiem 

regionalnym, który będzie skutecznie reagował 

na zmiany klimatu i zapewni bezpieczeństwo swoim 

mieszkańcom oraz będzie prowadził inwestycje 

zgodne m.in. z Planem Adaptacji”. 

Celami strategicznymi planu adaptacji są: 

• Cel 1. Utworzenie systemu wspomagania decyzji  

i zwiększenie potencjału adaptacyjnego miasta. 

• Cel 2. Zwiększenie poziomu świadomości 

mieszkańców na temat zagrożeń klimatycznych  

i adaptacji do zmian klimatu. 

• Cel 3. Zwiększenie odporności miasta  

na ekstremalne termiczne zjawiska 

meteorologiczne. 

• Cel 4. Zwiększenie odporności miasta 

na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (związane  

z intensywnymi opadami, powodziami i suszami) 

oraz silny wiatr i burze. 

Wyznaczone cele Strategii elektromobilności Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego są spójne z planem 

adaptacji Miasta do zmian klimatu, a ich realizacja 

wpłynie na osiągnięcie założonych wizji i celów 

w  planie adaptacji. 

 

❖ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Gorzowa Wlkp. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego jako cel strategiczny wyznaczył 

„przeobrażenie polityki miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, 

wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  
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i poprawę jakości powietrza”. W ramach celu 

strategicznego, który jest zgodny z krajowymi, 

wojewódzkimi i innymi lokalnymi dokumentami, 

wyznaczono trzy cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych do 2020 roku; 

Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii  

do 2020 roku; 

Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. 

Cele i zadania postawione w ramach Strategii 

elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 

które ukierunkowują rozwój transportu Gorzowa 

Wielkopolskiego na transport niskoemisyjny, 

są zgodne z polityką i planami zawartymi w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. 

 

❖ Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe na obszarze miasta Gorzowa 

Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego obejmuje dokładną inwentaryzację 

systemu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe. Cele wyznaczone w Strategii 

uwzględniają realne możliwości energetyczne Miasta,  

a także analizę przyszłego (prognozowanego) 

zapotrzebowania na energię elektryczną. Działania 

ujęte w niniejszym dokumencie uwzględniają także 

możliwości wykorzystania energii elektrycznej 

wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii. 

 

❖ Analiza kosztów i korzyści związanych  

z wykorzystaniem przy świadczeniu usług 

komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych 

(AKK) 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz. U. 2020 poz. 908 t.j.) zobowiązała gminy  

i powiaty, których liczba mieszkańców przekracza 

50 000 do sporządzenia co 36 miesięcy Analizy 

kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, 

przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, 

autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków 

transportu, których napędy stanowią silniki 

niegenerujące gazów cieplarnianych. AKK przedstawia 

szeroką analizę doboru taboru i przebiegu linii, 

na których miałyby odbywać się transport zbiorowy 

świadczony autobusami zeroemisyjnymi w Gorzowie 

Wielkopolskim. W dokumencie analizie poddano 

dwa warianty: 

Wariant 1 – Zakup autobusów elektrycznych 

(wraz z infrastrukturą towarzyszącą); 

Wariant 2 – zakup autobusów zasilanych olejem 

napędowym. 

AKK zakładała zakup 22 szt. autobusów elektrycznych 

w latach 2020-2027, a wybór linii „do elektryfikacji” 

został dokonany na podstawie analizy następujących 

czynników: społeczno-gospodarczych, 

przestrzennych, finansowych i środowiskowych. 

Ostatecznie, jako najbardziej predysponowane linie 

do elektryfikacji, wskazano linie nr: 104, 124, 125 

i 126. Przeprowadzona analiza kosztów i korzyści 

wskazała na opłacalność realizacji projektu 

ze społecznego punktu widzenia, a sam projekt 

cechuje się wysokimi wskaźnikami efektywności 

ekonomicznej. 

W związku z powyższym AKK posłużyła jako baza 

do wytypowania kierunków rozwoju 

elektromobilności w Strategii, a dokumenty te są ze 

sobą spójne i tworzą uporządkowaną wizję rozwoju 

transportu zeroemisyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

 

❖ „Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+ 

Aktualizacja” 

Niniejsza Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego jest ściśle związana z celem 

zawartym w „Gminnym Programie Rewitalizacji 

Gorzów 2025+ Aktualizacja”, w którym jako Cel 

szczegółowy 4.3. Likwidować niską emisję, przyjęto 

za zadanie, aby do minimum zredukować niską 

emisję, która pochodzi zarówno z domowych pieców 

grzewczych, jak i transportu spalinowego. 
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5.3. Priorytety rozwojowe w zakresie wdrożenia 

strategii rozwoju elektromobilności, w tym 

zintegrowanego systemu transportowego  

5.3.1. Adekwatność zaproponowanych działań 

do problemów oraz potrzeb 

 

Działania zaproponowane w ramach niniejszej 

Strategii stanowią bezpośrednie rozwiązanie 

zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb: 

 

❖ rokroczny wzrost liczby rejestrowanych 

samochodów osobowych; 

zakup autobusów o napędzie zeroemisyjnym 

zwiększa potencjalny popyt na usługi 

komunikacyjne. Sam fakt odnowionego parku 

autobusowego przyciąga pasażerów i dzięki swojej 

niezawodności  

i zwiększonym komforcie jazdy zapewnia wysoki 

standard obsługi. Tabor odpowiednio dostosowany  

do użytkowników (niskopodłogowy i zeroemisyjny) 

znajduje poparcie wśród osób o obniżonej sprawności 

ruchowej oraz pozostałych użytkowników ze względu 

na nowoczesny wygląd oraz proekologiczne aspekty 

eksploatacyjne. Ponadto zmiana nawyków 

transportowych miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

nastąpi poprzez wdrożenie zadań zaplanowanych  

w ramach celu operacyjnego 3; 

 

❖ znikomy odsetek pojazdów zeroemisyjnych; 

dynamiczny wzrost liczby indywidualnych pojazdów 

elektrycznych możliwy będzie poprzez wprowadzenie 

pakietu zachęt, dzięki którym właściciele 

indywidualnych środków transportu zdecydują się 

na zmianę pojazdów spalinowych na pojazdy 

napędzane energią elektryczną (między innymi 

poprzez: budowę punktów ładowania pojazdów 

elektrycznych, tworzenie preferencyjnych miejsc 

parkingowych tylko dla pojazdów EV, możliwość 

wykorzystania buspasów przez pojazdy EV); 

 

❖ zmiana potrzeb transportowych 

mieszkańców Miasta, co jest wynikiem zmian 

struktury demograficznej całego MOF GW. 

Dostosowanie się do zmian możliwe będzie poprzez 

rozwój i modernizację publicznego transportu 

zbiorowego, czyli poprzez implementację 

następujących działań Strategii: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, i 

4.3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ niewystarczająca liczba ogólnodostępnych 

stacji ładowania/tankowania pojazdów 

zeroemisyjnych; 

bezpośrednim rozwiązaniem znikomej liczby 

ogólnodostępnych stacji ładowania/tankowania 

pojazdów zeroemisyjnych będzie wdrożenie zadania 

2.1, które polega na budowie brakującej liczby 

ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów 

elektrycznych w celu osiągnięcia celu ustawowego,  

tj. 60 ogólnodostępnych punktów ładowania 

zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach 

ładowania; 

 

❖ brak stacji ładowania/tankowania 

zeroemisyjnych pojazdów komunikacji 

zbiorowej; 

bezpośrednim rozwiązaniem braku infrastruktury  

do rozwoju zeroemisyjnej publicznej komunikacji 

zbiorowej będzie wdrożenie zadań: 1.2 oraz 1.4, które 

przewidują zakup stacji ładowania i umiejscowienie 

ich na pętlach autobusowych/końcowych przystankach 

linii komunikacyjnej lub zajezdni Operatora; 

 

❖ zanieczyszczenie powietrza będące wynikiem 

nadmiernej liczby pojazdów spalinowych; 

zanieczyszczenie powietrza zostanie zniwelowane 

nie tylko poprzez wdrożenie pojazdów zeroemisyjnych 

do taboru publicznej komunikacji zbiorowej oraz 

poprzez wspieranie zakupu elektrycznych 

samochodów osobowych, lecz także poprzez rozwój 

zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych 

i pieszych w Mieście, co umożliwi przejęcie pracy 

przewozowej przez ruch rowerowy lub pieszy, 

realizowany obecnie przez samochody osobowe. 

W dużym stopniu działania te przyczynią się 

do poprawy stanu powietrza oraz zdrowia samych 

mieszkańców Miasta. 
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Podsumowując, wskazane do realizacji działania 

są adekwatne do problemów i potrzeb sektora 

komunikacyjnego (Tabela 19.). Wdrażanie i wsparcie 

alternatywnych sposobów i środków transportu, rozwój 

rozwiązań Smart-City oraz prowadzenie odpowiednich 

działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych 

może skutecznie wpłynąć na kształtowanie 

proekologicznych zachowań transportowych 

mieszkańców Miasta w przyszłości. 

 
 

Tabela 19. Adekwatność zaproponowanych zadań  
do problemów oraz potrzeb Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach niniejszego dokumentu określony został 

główny cel strategiczny, który będzie realizowany przy 

pomocy 4 celów operacyjnych, a do realizacji każdego 

celu przydzielono odpowiednie zadania naprawcze 

(patrz rozdział 1.1. niniejszej Strategii).  
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6. Plan wdrożenia 

elektromobilności miasta 

Gorzowa 

Wielkopolskiego 
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6.1. Zestawienie i harmonogram niezbędnych 

działań, w tym instytucjonalnych 

i administracyjnych, w celu wdrożenia 

strategii elektromobilności 

6.1.1. Zakres i metodyka analizy wybranej strategii 

elektromobilności, w tym rodzaj napędu 

pojazdów oraz zastąpienie pojazdów 

spalinowych 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 36) 

miasto Gorzów Wielkopolski powinno zlecać 

świadczenie usług komunikacji miejskiej podmiotowi, 

którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie 

użytkowanych pojazdów na obszarze jednostki 

samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30%. 

Ścieżka dojścia do ww. 30% autobusów 

zeroemisyjnych we flocie danego operatora 

komunikacji miejskiej wygląda następująco: 

❖ 5% od 1 stycznia 2021 r.; 

❖ 10% od 1 stycznia 2023 r.; 

❖ 20% od 1 stycznia 2025 r.; 

❖ 30% od 1 stycznia 2028 r. 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy w Gorzowie 

Wielkopolskim, przy obecnym stanie taboru 

wynoszącym 89 pojazdów32, od 1 stycznia 2025 roku 

wymagana liczba pojazdów zeroemisyjnych powinna 

wynosić 18 szt. (art. 68 pkt. 4). Jednakże, ilość taboru 

autobusowego publicznego transportu zbiorowego 

ewaluuje z uwagi na zmieniające się potrzeby 

transportowe mieszkańców, dlatego też Operator PTZ 

zakłada, iż w roku 2021 i 2022 stan taboru 

autobusowego będzie na poziomie 74 szt. pojazdów,  

a ilość taboru autobusowego w roku 2023 ma 

osiągnąć poziom 68 szt.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Stan na 31 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

Tabela 20. Wymagana liczba pojazdów zeroemisyjnych  

według ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

po uwzględnieniu ewaluacji taboru Operatora 

Założenia inwestycyjne zgodne z ustawą 

Data osiągnięcia 

wymogu ustawowego 

Liczba wymaganych 

pojazdów [szt.] 

01.01.2021 r. 4 

01.01.2023 r. 8 

01.01.2025 r. 15 

01.01.2028 r. 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Zakup nowych 

autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 

ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.” 

 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy jednostka samorządu 

terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których 

liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, 

aby udział pojazdów elektrycznych we flocie 

użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie 

oraz jej jednostek budżetowych wynosił co najmniej 

30% liczby użytkowanych pojazdów (co najmniej 10% 

od 1 stycznia 2022 r.).  

 

Strategiczna analiza rozwoju elektromobilności  

w Gorzowie Wielkopolskim została wykonana 

w oparciu o istniejące rozwiązania techniczne 

dostępne na rynku oraz dokumenty strategiczne 

i planistyczne Miasta, w tym w oparciu o Analizę 

kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem 

przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej 

autobusów zeroemisyjnych. 

Ww. dokument zawiera szczegółową analizę 

wdrożenia autobusów zeroemisyjnych (tu: autobusów 

elektrycznych) w trzech możliwych wariantach: 

 

❖ Wariant 1: koncepcja częstego ładowania 

pojazdu, 

❖ Wariant 2: zainstalowanie ładowarek 

pantografowych tylko na 1 przystanku końcowym, 

❖ Wariant 3: operowanie pojazdu bez ładowania  

na trasie. 
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6.1.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii 

ładowania i doboru optymalnych pojazdów  

z uwzględnieniem pojemności baterii  

i możliwości przewozowych 

 

Autobusy elektryczne najczęściej napędzane są  

za pomocą asynchronicznego silnika trakcyjnego,  

a niektóre pojazdy, o nowoczesnej konstrukcji, 

napędzane są silnikami umieszczonymi w piastach 

kół. Autobusy te są również wyposażone w system 

rekuperacji energii, czyli odzyskiwania energii 

(doładowania akumulatorów) podczas hamowania. 

Autobusy elektryczne posiadają akumulatory 

o różnych pojemnościach energetycznych określanych 

w kWh. Zużycie energii (prądu) pojazdów 

wyposażonych w napęd elektryczny jest zależne 

od wielu czynników, m.in.: prędkości eksploatacyjnej 

i powiązanego z nią natężenia ruchu, warunków 

atmosferycznych, umiejętności kierowcy, umiejętności 

wykorzystania systemu rekuperacji energii i poziomu 

dróg na terenie Miasta. Producenci autobusów 

elektrycznych podają średnie zużycie na km 

w zakresie od 1 kWh/km do 1,4 kWh/km dla 

autobusów klasy MAXI, dlatego pojemność 

akumulatora jest dobierana ze względu 

na potrzeby eksploatacyjne zamawiającego.  

Zasięg pojazdu jest zależny od pojemności baterii oraz 

ukształtowania terenu Miasta. Oznacza to, że wzrost 

zasięgu wymaga zwiększenia pojemności baterii,  

co natomiast niesie ze sobą wzrost masy pojazdu, 

zużycia energii oraz zmniejszenia pojemności 

pasażerskiej pojazdu.  

Łączna pojemność akumulatora zależy od ilości oraz 

pojemności modułów zamontowanych w pojeździe.  

W autobusach umieszcza się moduły na dachu oraz  

w tylnej komorze pojazdu, a każdy moduł 

o pojemności 20/25 kWh waży ok. 240/250 kg. 

Minimalną sensowną wielkością baterii jaką zalecają 

producenci są akumulatory o łącznej pojemności 80 

kWh, których łączna waga wynosi 960 kg. 

W przypadku mocno zróżnicowanego terenu danej 

jednostki terytorialnej zaleca się, aby zastosować 

pojazdy i baterie o większej mocy i pojemności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusy elektryczne potrzebują specjalistycznej 

infrastruktury do obsługi pojazdów. Ładowanie 

akumulatorów może odbywać się na 3 sposoby. 

Najbardziej popularną metodą ładowania 

akumulatorów jest metoda bezpośrednia za pomocą 

kabla, metoda tzw. plug-in. Ładowanie następuje 

poprzez podłączenie autobusu do stacji przez 

ustandaryzowane złącze. Drugi sposób ładowania 

odbywa się za pomocą pantografu. Metoda ładowania 

za pomocą pantografu pozwala na ładowanie 

akumulatorów dużym prądem, co powoduje szybsze 

ładowanie akumulatorów. W zależności od wielkości 

akumulatorów zamontowanych w autobusie oraz mocy 

ładowarki już 15 minutowe ładowanie pantografem 

pozwoli na wydłużenie zasięgu nawet o dodatkowe 

40 km. Ładowarki pantografowe lokalizuje się 

na pętlach autobusowych w celu szybkiego 

doładowania akumulatorów. Wyróżniamy głównie w tej 

metodzie 2 rodzaje pantografów: umieszczenie 

pantografu na dachu pojazdu lub na maszcie 

infrastruktury ładującej tzw. pantograf odwrócony. 

Ostatnią metodą ładowania autobusów elektrycznych 

jest metoda ładowania indukcyjnego. Ładowanie 

umożliwiają płyty indukcyjne zamontowane w podłożu 

jezdni oraz w podwoziu autobusu. Metoda ta zapewnia 

szybkie ładowanie bez ingerencji kierowców, 

jest to najdroższa metoda ładowania autobusów oraz 

najbardziej narażona na warunki atmosferyczne.  

 

Miasto Gorzów Wielkopolski, we współpracy z MZK  

Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przyjęła i wdraża 

projekt pod nazwą: „Zakup nowych autobusów 

elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 

ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”  

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu 

zbiorowego w miastach. 
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Miasto zdecydowało, że w I etapie elektryfikacji 

linii zakupi 8 szt. autobusów zeroemisyjnych  

i jednocześnie wypełni obowiązek ustawowy  

do 2023 r. 

II etap planowany jest po roku 2021 z zakupem 

15 szt. autobusów zeroemisyjnych.33 

W realizowanym projekcie zakupione autobusy 

elektryczne będą kursowały na liniach autobusowych 

MZK nr 124, 125, 126, a autobusy elektryczne 

zastąpią część taboru pojazdów autobusowych 

napędzanych olejem napędowym.  

Do obsługi ww. linii wskazano dwa możliwe warianty 

ładowania pojazdów elektrycznych, uwzględniające 

różne rozwiązania w zakresie ładowania, baterii, 

i innych powiązanych kwestii: 

Wariant W1: Wariant W1 zakłada zakup 8 autobusów 

elektrycznych oraz możliwość częstego zasilania 

baterii wynikającą z ładowania na trasie za pomocą 

odwróconego pantografu, opuszczanego z masztu 

ładującego na dach pojazdu. Zakłada się tutaj 

instalację czterech punktów ładowania - trzy stacje 

szybkiego ładowania na trasie za pomocą systemu 

pantografowego oraz jedna stacja wolnego ładowania 

na terenie zajezdni (plug-in). 

W przypadku wariantu z ładowarkami umieszczonymi 

na obu przystankach końcowych konieczne będzie 

umieszczenie ładowarek w następujących punktach: 

• ul. Śląska (pętla) minimalna moc ładowania równa 

400 kW, szacowana odległość od podstacji wynosi 

~4 km 

• ul. Marcinkowskiego (pętla) minimalna moc 

ładowania równa 400 kW, szacowana odległość  

od podstacji wynosi ~3 km  

• Dekerta-Szpital (pętla) minimalna moc ładowania 

równa 400 kW, szacowana odległość od podstacji 

wynosi ~2 km 

 

 

 
33 Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 

ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 

 

Tabela 21. Minimalna wymagana pojemność użyteczna baterii 
na początku jej użytkowania oraz czas ładowania 
pantografowego. Wariant 1 

 
Min. Pojemność 
użyteczna baterii 

Czas ładowania 
pantografowego 

 120 kW 400 kW 

Linia 124 120 kWh 63 min 32 min 

Linia 125 120 kWh 63 min 32 min 

Linia 126 120 kWh 63 min 32 min 

Źródło: Opracowanie na podstawie „Zakup nowych autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla 
Miasta Gorzowa Wlkp.” 

Wariant W2:  Wariant W2 zakłada zakup 10 

autobusów elektrycznych. Ładowanie będzie odbywać  

się przewodowo w oparciu o prąd stały i wyjście  

w standardzie CCS Combo 2. Operowanie pojazdu 

bez ładowania na trasie wymaga zainstalowania  

na pojeździe baterii o największej pojemności.  

Aby spełnić wymaganie dot. pokonania 250 km 

zasięgu na pojedynczym ładowaniu konieczne jest 

zastosowania baterii o pojemności 418 kWh energii 

użytecznej pod koniec życia. Tak duża bateria przy 

założeniu aktualnie dostępnych na rynku produktów 

(ok. 80 Wh/kg energii użytecznej) oznaczałaby 

konieczność zainstalowania baterii o masie ok. 4,9 

tony, co jest niemożliwe. W związku tym konieczne 

jest zastosowanie baterii o następujących energiach 

użytecznych: 

Tabela 22. Minimalna wymagana pojemność użyteczna 
baterii na początku jej użytkowania oraz czas ładowania 
pantografowego. Wariant 2 

 
Min. Pojemność 
użyteczna baterii 

Czas ładowania zajezdniowego 

 90 kW 120 kW 

Linia 124 205 kWh ≈84 min  ≈63 min 

Linia 125 220 kWh ≈84 min ≈63 min 

Linia 126 225 KWh ≈84 min ≈63 min 

Źródło: Opracowanie na podstawie „Zakup nowych autobusów 
elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla 
Miasta Gorzowa Wlkp.” 

Jednak, co warto podkreślić, czas ładowania 

zajezdniowego eliminuje pojazd z ruchu. Oznacza  

to konieczność zastąpienia go w tym czasie jednym  

z pojazdów rezerwowych. 

Po ocenie efektywności finansowej wszystkich 
wariantów zarekomendowano wybór wariantu I, jako 
wykonalny pod względem technicznym oraz 
operacyjnym. 
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6.1.3. Lokalizacja i wybór linii autobusowych 

transportu publicznego i punktów ładowania 

 

Pojazdy o napędzie zeroemisyjnym powinny być 

przeznaczane do obsługi danej linii wyłącznie  

w sytuacji, gdy:  

❖ obsługuje ona obszary miejskie o intensywnej 

zabudowie wielorodzinnej – ze względu na brak 

emisji hałasu, szczególnie dotkliwego wśród 

wysokich i gęsto rozlokowanych budynków,  

❖ występuje duża intensywność dobowego  

i rocznego wykorzystania taboru – środki 

transportu o wysokich kosztach stałych powinny 

być eksploatowane w sposób maksymalnie 

intensywny,  

❖ ma miejsce wysoka dostępność przestrzenna 

przystanków – cechy techniczno-eksploatacyjne 

elektrobusów predestynują je do obsługi linii  

o dużej gęstości przystanków,  

❖ linia stanowi element systemu skoordynowanej 

obsługi obszaru zurbanizowanego wieloma liniami 

– wymagane synchronizacją rozkładów jazdy 

dłuższe postoje wyrównawcze na pętlach mogą 

być dzięki temu efektywnie wykorzystane  

na doładowanie zasobników energii,  

❖ jest ona podatna na zjawisko natężenia ruchu – 

jej trasa charakteryzuje się dużą liczbą zatrzymań 

autobusów pomiędzy przystankami i niewielką 

prędkością jazdy pomiędzy tymi zatrzymaniami,  

❖ niska prędkość eksploatacyjna zdeterminowana 

jest także innymi przyczynami niż wzrost 

natężenia ruchu,  

❖ przebieg trasy obejmuje planowane przyszłe 

strefy ekologiczne dla pojazdów mechanicznych  

(w szczególności okolice obiektów zabytkowych). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby linia autobusowa spełniała powyższe 

przesłanki należy przyjąć, że:  

❖ linia powinna obsługiwać najbardziej zaludniony 

obszar Miasta, aby obsłużono maksymalnie duże 

potoki pasażerskie, 

❖ linia powinna łączyć centrum Miasta z dużymi 

osiedlami mieszkaniowymi, aby zapewniać ofertę 

przewozową na najbardziej obleganych liniach, 

❖ linia powinna przebiegać wyłącznie przez tereny 

gęstej zabudowy mieszkaniowej – aby zapewnić 

dostęp do maksymalnie dużej liczby potencjalnych 

klientów, 

❖ linia powinna charakteryzować się stosunkowo 

dużą częstotliwością kursowania – aby skierować 

do potencjalnego użytkownika, możliwie korzystną 

ofertę komunikacyjną, 

❖ linia powinna przebiegać wzdłuż najbardziej 

zatłoczonych tras – aby pozytywnie wpływać  

na zjawisko wzrostu natężenia ruchu.  

 

Analiza kosztów i korzyści związanych  

z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji 

miejskiej autobusów zeroemisyjnych zakłada możliwy 

rozwój trzech koncepcji wprowadzenia autobusów 

zeroemisyjnych w transporcie zbiorowym Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

Wybór linii do elektryfikacji został dokonany  

na podstawie analizy kilku czynników. Ostatecznie, 

jako najbardziej predysponowane linie do elektryfikacji  

w wyniku analizy strategicznej, na podstawie 

dokumentów strategicznych dotyczących polityki 

transportowej oraz analizy wielokryterialnej, wybrane 

zostało rozwiązanie polegające na wymianie 

posiadanych autobusów spalinowych 

na elektryczne. Uwzględniając możliwości finansowe 

i ryzyka, wytypowano obsługę przez autobusy 

elektryczne linii nr 124, 125 oraz 126: 

❖ 124 – 4 autobusy elektryczne z 6 obsługujących  

tę linię,  

❖ 125 – 3 autobusy elektryczne (wymiana całego 

taboru), 

❖ 126 – 1 autobus elektryczny z 6obsługujących  

tę linię.  
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Tabela 23. Charakterystyka wybranych linii, na których będą 
świadczone usługi pojazdami zeroemisyjnymi 

Linia nr 124 

Obsługa obszaru miejskiego o 

intensywnej zabudowie 

wielorodzinnej 

Trasa linii 124 obejmuje 

duże osiedla mieszkaniowe. 

Os Staszica oraz dzielnicę 

Górczyn – najliczniej 

zamieszkany obszar miasta 

– patrz rysunek 2 oraz 

rysunek 5. 

Ludność w pasie 

o szerokości 250 m z każdej 

strony osi jezdni: 45 630. 

Miejsca pracy w pasie 

o szerokości 250 m z każdej 

strony osi jezdni: 15 844. 

Występuje duża intensywność 

dobowego 

i rocznego wykorzystania 

taboru 

440 668 wozokilometrów 

w 2018 r. 

Wysoka dostępność 

przestrzenna przystanków 

Trasa linii 124 przebiega 

przez obszar o gęstej sieci 

przystanków transportu 

zbiorowego 

Płaski profil pionowy 

Na trasie znajduje się 

odcinek o nachyleniu 

od 6 do 7%. Analiza 

wykonalności technicznej 

wykazała iż nachylanie 

nie będzie przeszkodą dla 

autobusów zeroemisyjnych. 

Element systemu 

skoordynowanej obsługi 

obszaru zurbanizowanego 

wieloma liniami 

Trasa stanowi element 

systemu skoordynowanej 

obsługi wieloma liniami 

obszaru Centrum miasta 

oraz dzielnicy Górczyn. Linia 

124 zapewnia rolę połączeń 

dowozowych do tramwajów 

na os. Ustronie. 

Podatna na kongestię 

drogową 

Trasa linii 124 obejmuje 

odcinki drogowe, na których 

występuje duże natężenie 

ruchu drogowego, zarówno 

w szczycie porannym 

jak i popołudniowych  

Niska prędkość techniczna 

zdeterminowana jest także 

przyczynami innymi niż 

kongestia (np. przebieg trasy 

przez strefy ograniczonego 

ruchu 

 – z pierwszeństwem pieszych 

i rowerzystów, obszary 

uspokojonego ruchu „Tempo 

30” i inne) 

20km/h - 25km/h 

Przebieg trasy obejmuje 

planowane przyszłe strefy 

ekologiczne dla pojazdów 

mechanicznych 

Linia 124 przebiega przez 

obszar historycznej 

zabudowy miasta. 

 

 

Linia nr 126 

Obsługa obszaru miejskiego 

o intensywnej zabudowie 

wielorodzinnej 

Trasa linii 126 obejmuje 

duże osiedla mieszkaniowe. 

Os Staszica oraz dzielnicę 

Górczyn – najliczniej 

zamieszkany obszar miasta 

– patrz rysunek 4 oraz 

rysunek 5. 

Ludność w pasie 

o szerokości 250 m z każdej 

strony osi jezdni: 32 730. 

Miejsca pracy w pasie 

o szerokości 250 m z każdej 

strony osi jezdni: 16 175. 

Występuje duża 

intensywność dobowego 

i rocznego wykorzystania 

taboru 

368 325 wozokilometrów 

w 2018 r. 

Wysoka dostępność 

przestrzenna przystanków 

Trasa linii 126 przebiega 

przez obszar o gęstej sieci 

przystanków transportu 

zbiorowego 

Płaski profil pionowy 

Na trasie znajduje się 

odcinek o nachyleniu 

od 6 do 7%. Analiza 

wykonalności technicznej 

wykazała iż nachylanie 

nie będzie przeszkodą dla 

autobusów zeroemisyjnych. 

Element systemu 

skoordynowanej obsługi 

obszaru zurbanizowanego 

wieloma liniami 

Trasa stanowi element 

systemu skoordynowanej 

obsługi wieloma liniami 

obszaru Centrum miasta 

oraz dzielnicy Górczyn. 

Będzie to główna linia 

obsługująca ul. Walczaka 

w pobliżu os. Dolinki. 

Podatna na kongestię 

drogową 

Trasa linii 126 obejmuje 

odcinki drogowe, na których 

występuje duże natężenie 

ruchu drogowego, 

zarówno w szczycie 

porannym 

jak i popołudniowych  

Niska prędkość techniczna 

zdeterminowana jest także 

przyczynami innymi niż 

kongestia (np. przebieg 

trasy przez strefy 

ograniczonego ruchu 

– z pierwszeństwem 

pieszych i rowerzystów, 

obszary uspokojonego 

ruchu „Tempo 30” i inne) 

20km/h - 25km/h 
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Linia nr 125 

Obsługa obszaru miejskiego 

o intensywnej zabudowie 

wielorodzinnej 

Trasa linii 125 obejmuje 
dzielnicę Górczyn – najliczniej 
zamieszkany obszar miasta 

oraz ścisłe centrum miasta, – 
patrz rysunek 3 oraz rysunek 

5.  
Ludność w pasie o szerokości 

250 m z każdej strony osi 
jezdni: 35 235  

Miejsca pracy w pasie 

o szerokości 250 m z każdej 

strony osi jezdni: 16 406  

Występuje duża intensywność 

dobowego i rocznego 

wykorzystania taboru 

267 414 wozokilometrów 

w 2018 r.  
 

Wysoka dostępność 

przestrzenna przystanków 

Trasa linii 125 przebiega przez 
obszar o gęstej sieci 

przystanków transportu 
zbiorowego  

 

Płaski profil pionowy 

Na trasie znajduje się odcinek 
o nachyleniu od 6 do 7%. 

Analiza wykonalności 
technicznej wykazała, 

iż nachylanie nie będzie 
przeszkodą dla autobusów 

zeroemisyjnych.  

Element systemu 

skoordynowanej obsługi 

obszaru zurbanizowanego 

wieloma liniami 

Trasa stanowi element 

systemu skoordynowanej 

obsługi wieloma liniami 

obszaru Centrum miasta oraz 

dzielnicy Górczyn. Będzie 

to główna linia obsługująca 

 ul. Walczaka w pobliżu os. 

Dolinki. 

Podatna na kongestię 

drogową 

Trasa linii 125 obejmuje 
odcinki drogowe, na których 
występuje duże natężenie 

ruchu drogowego, zarówno 
w szczycie porannym 
jak i popołudniowych.  

Niska prędkość techniczna 

zdeterminowana jest także 

przyczynami innymi niż 

kongestia (np. przebieg trasy 

przez strefy ograniczonego 

ruchu – z pierwszeństwem 

pieszych i rowerzystów, 

obszary uspokojonego ruchu 

„Tempo 30” i inne) 

20km/h - 25km/h 

Przebieg trasy obejmuje 

planowane przyszłe strefy 

ekologiczne dla pojazdów 

mechanicznych (w 

szczególności okolice 

obiektów zabytkowych) 

Linia 125 przebiega przez 
obszar historycznej zabudowy 

miasta.  

 

Źródło: Opracowanie na podstawie przesłanek wyboru linii 

autobusowych przeznaczonych do obsługi przez autobusy 

niskoemisyjne w ramach „Analizy kosztów i korzyści związanych 

z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej 

autobusów zeroemisyjnych” 

 

Tabela 24. Przebieg linii do elektryfikacji 

Nr linii Przebieg trasy 

124 

OS. STASZICA – Fredry – Matejki – Sienkiewicza 

– Rondo Kos. Gdańskich – Jagiełły – Góra 

Powstańców – Widok – Stilonowa – Stilon – 

Czereśniowa – SP-13 – Rondo Górczyńskie – 

Górczyńska – Park Górczyński – Plac Jana Pawła 

II – KEN – Obrońców Pokoju – Kombatantów – 

Obrońców Pokoju – Bora-Komorowskiego – 

USTRONIE (wybranymi kursami: Fieldorfa „Nila” 

n.ż. – Prefadom (gr. Strefy) – PREFADOM) 

126 

OS. STASZICA – Dunikowskiego – Rondo 

Myśliborskie – Asnyka – AWF – Jagiełły – Góra 

Powstańców – GLS – Rondo Piłsudskiego – 

Czereśniowa – SP-13 – Rondo Górczyńskie – 

Czartoryskiego - Perłowa – DEKERTA-SZPITAL 

125 

ŚLĄSKA-POLE GOLFOWE – Kwiatowa – 
Towarowa – Fabryczna – Arsenał – Jagiełły – 

Góra Powstańców – Widok – Stilonowa – Rando 
Piłsudskiego – Czereśniowa – SP-13 – Rondo 

Górczyńskie – Górczyńska – Park Górczyński – 
Galeria Mangattan – Armii Krajowej – Hubala – 
Obrońców Pokoju – KEN – Sosnkowskiego – 
Ogińskiego – Perłowa – DEKERTA-SZPITAL  

 

Źródło: Opracowanie na podstawie http://rozklad.mzk-
gorzow.com.pl/125_03.03.20/PRZY_125.html 
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Rysunek 13. Przebieg linii nr 124 

Źródło: https://moovitapp.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Przebieg linii nr 126 

Źródło: https://moovitapp.com/ 
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Rysunek 15. Przebieg linii nr 125 

Źródło: https://moovitapp.com/ 
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Stacje do ładowania elektrycznych pojazdów 

autobusowych będą umiejscowione:  

❖ na zajezdni MZK Gorzów Wlkp. przy  

ul. Kostrzyńskiej 46 (dz. Nr 415/4 Gorzów 

Wlkp.) na pograniczu dzielnic Wieprzyce 

i Osiedla Słoneczne: 

- trzy stacje ładowania dwustanowiskowe  

2x (od 45kW do 60 kW) 

- jedna stacja ładowania dwustanowiskowa 

o mocy ładowania w przedziale od 90 kW 

do 120 kW dla jednego autobusu z możliwością 

przełączenia na dwie ładowarki o mocy od 45kW 

do 60 kW 

❖ na pętlach przy: 

o ul. Dekerta (dz. Nr 109/4 Gorzów Wlkp.) -  

400 kW; 

o ul. Śląskiej (dz. Nr 1753/3 Gorzów Wlkp.)  - 

400 kW; 

o ul. Marcinkowskiego (dz. Nr 1000/2, 441/2, 

441/1, 1326/4 Gorzów Wlkp.) - 400 kW. 

Stacje ładowania pojazdów będą umieszczone  

na różnych krańcach Miasta, co zapewni możliwość 

ładowania baterii bez konieczności powrotu  

do zajezdni, zapewniając efektywne wykorzystanie 

zakupionego taboru oraz właściwe funkcjonowanie 

linii. 
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6.1.4. Dostosowanie zarówno taboru jak 

i rozmieszczenia linii autobusowych 

do potrzeb mieszkańców, w tym osób 

niepełnosprawnych 

 

Już na etapie projektowania infrastruktury 

komunikacyjnej uwzględniane są potrzeby osób 

niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej. Przy budowie, remoncie, 

modernizacji bądź przebudowie infrastruktury 

przystankowej oraz ciągów pieszych do niej 

prowadzących, planowana jest eliminacja wszelkich 

typów barier m.in. na drodze dojścia do przystanku 

komunikacyjnego i w miejscach przekraczania ciągów 

komunikacyjnych oraz lokowania przystanków 

komunikacyjnych możliwie blisko generatorów ruchu.  

W fazie projektowania komunikacji zbiorowej powinno 

się respektować także potrzeby bezpieczeństwa  

i komfortu osób starszych zwłaszcza w czasach 

przemian struktury demograficznej społeczeństwa, 

która jest związana ze spadkiem liczby urodzeń,  

a wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

 

Dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie 

odpowiadało wymaganiom zawartym w dokumencie 

pn.: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

 

Opracowane zostaną standardy dostępności taboru 

oraz infrastruktury transportowej dla osób 

niepełnosprawnych, które będą wytycznymi 

dla projektantów i koncentrować się będą przede 

wszystkim na: 

❖ przystankach komunikacji zbiorowej, tj.: 

• ustalone zostaną parametry wysokości  

i szerokości peronów, które będą stanowiły 

ułatwienie osobom niepełnosprawnym 

wsiadania lub wysiadania z pojazdu 

komunikacji zbiorowej,  

• wyznaczone zostaną specjalne strefy dojścia, 

na których zlikwidowane zostaną wszelkie 

bariery uniemożliwiające poruszanie się 

osobom o niepełnosprawności ruchowej,  

• wszystkie przystanki komunikacji zbiorowej 

zostaną w sposób jednolity oznakowane,  

• na peronach powstaną specjalnie 

oznakowane miejsca oczekiwania osoby 

poruszającej się na wózku inwalidzkim lub 

rodzica z dzieckiem w wózku, 

• rozbudowany zostanie system informacji 

pasażerskiej, który ułatwi przemieszczanie 

się komunikacją zbiorową szczególnie 

osobom starszym lub osobom 

niedowidzącym, 

• rozbudowany zostanie system monitoringu 

wizyjnego,  

• ustalone zostaną wymagania dotyczące małej 

architektury i standardów wykończenia 

peronów na przystankach komunikacji 

zbiorowej; 

❖ przystosowaniu taboru komunikacji zbiorowej, tj.: 

• nowo zakupione pojazdy będą wyposażone 

przynajmniej w jedno niskie wejście, 

umożliwiające korzystanie osobom starszym  

i niepełnosprawnym z transportu miejskiego,  

• w pojazdach wyznaczona zostanie wolna 

powierzchnia przeznaczona dla wózków 

inwalidzkich i wózków dziecięcych,  

• pojazdy wyposażone będą w platformy 

dla osób na wózkach,  

• pojazdy wyposażone będą w udogodnienia 

dla osób niedowidzących (dodatkowe boczne 

tablice z numerami linii, tablice wewnętrzne 

wyświetlające informacje o numerze linii  

i przebiegu trasy oraz systemu głosowego 

zapowiadania przystanków); 

❖ stosowania zasady projektowania uniwersalnego, 

tj. obiekty komunikacji zbiorowej będą dostępne 

dla wszystkich osób, także osób 

niepełnosprawnych. Dzięki takiemu projektowaniu 

spełnione zostaną założenia powszechnej 

dostępności, która warunkuje pełnię praw 

obywatelskich osobom z niepełnosprawnościami.  
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6.1.5. Lokalizacja stacji i punktów ładowania 

pozostałych pojazdów, w tym komunalnych 

 

Wszelkie wymagania i normy dotyczące lokalizacji  

i sposobu korzystania ze stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych zostały ujęte w projekcie dekretu  

w sprawie infrastruktury służącej do ładowania 

pojazdów elektrycznych34, który jest zgodny z normami 

ujętymi w dokumencie międzynarodowej Komisji 

Elektrotechnicznej - IEC621962135. Polskie 

Ministerstwo Energii wydało Rozporządzenie 

w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów 

ładowania36, które ma na celu zapewnienie 

jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa ww. instalacji  

w trakcie ich eksploatacji.  

 

Biorąc pod uwagę przestrzenne kryteria, należy 

pamiętać, iż stacja ładowania pojazdu elektrycznego 

powinna być widoczna i łatwo dostępna dla każdego 

- również dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Wszystkie ogólnodostępne stacje 

ładowania i tankowania paliw alternatywnych powinny 

być przystosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności, 

także w aspekcie dostosowania wielkości miejsc 

postojowych do wymagań prawnych w tym zakresie. 

Zaleca się, aby na każde dwa punkty ładowania, 

zainstalowane w ogólnodostępnej stacji ładowania, 

jedno z przylegających miejsc postojowych było 

dostosowane do użytkowania przez osoby 

niepełnosprawne (parametry miejsc postojowych 

dla osób niepełnosprawnych określone zostały 

w zakresie stanowisk postojowych na drogach 

publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

124 z późn. zm.), w pozostałym zakresie 

 
34 Dekret w sprawie infrastruktury służącej do ładowania pojazdów 
elektrycznych i wprowadzających różne środki prawne transponujące 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 
października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.   
35 International Electrotechnical Commission, International Standard 62196-
1 Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets-Conductive 

charging of electric vehicles, 2003-04 r.   
36 Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla 
stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury 
ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1316).   

 

 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

 

Lokalizacja takiej infrastruktury powinna być tak 

dobrana, aby istniała możliwość jej podłączenia do 

sieci energetycznej oraz aby możliwe było wykonanie 

usług montażowych lub konserwacyjnych. Powinna 

zostać także wygospodarowana odpowiednio 

oznakowana przestrzeń, która umożliwi kilkudziesięciu 

minutowy postój pojazdu elektrycznego, zapewniająca 

tym samym przestrzeń i bezpieczeństwo pieszym.  

Z technicznego punktu widzenia każda lokalizacja 

stacji ładowania pojazdu elektrycznego powinna być 

rozpatrywana pod kątem mocy przyłączeniowej, gdyż 

każdy typ ładowarki do samochodów elektrycznych 

wymaga innych parametrów technicznych.  

Z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia 

ładowanie samochodów powinno odbywać się  

w sposób inteligentny, czyli urządzenia ładujące 

powinny być wyposażone w systemy informujące 

 o kosztach i dostępności usługi. Ponadto, urządzenia 

te powinny być dostosowane do pracy 

w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Istotny 

jest także fakt, iż w myśl Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami infrastruktura ładowania jest 

inwestycją celu publicznego. Dlatego też, 

każdorazowo należy przy planowaniu tego rodzaju 

inwestycji uwzględnić aspekt własności gruntów (przy 

wykonywaniu przyłączy energetycznych 

i przeznaczaniu pod taką inwestycję gruntu).  
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Gminne plany i uchwały powinny zatem być 

priorytetowymi dokumentami podczas budowy tego 

typu infrastruktury. Przy tworzeniu projektu Planu 

budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim założono, 

że:  

 

❖ zapotrzebowanie na usługę ładowania 

pojazdów elektrycznych będzie większe  

w miejscach obecnego przywiązania 

kierowców do parkingów/ miejsc 

parkingowych, z których najczęściej obecnie 

korzystają, 

❖ zakłada się, że podstawowym źródłem 

ładowania samochodów elektrycznych 

mieszkańców są ich własne ładowarki 

domowe, jako źródło najtańszej energii, 

szczególnie  

w porze nocnej. Pozostałe urządzenia ładujące 

rozproszone w mieście służą do ładowania 

uzupełniającego pojazdów, ze względu  

na wyższe koszty ładowania lub do ładowania 

pojazdów osób przyjezdnych, 

❖ punkty lub stacje ładowania pojazdów 

elektrycznych powinny powstać tam, gdzie 

istnieje możliwość ich przyłączenia do sieci 

energetycznej, 

❖ w mieście należy umieścić stacje ładowania  

o normalnej mocy, natomiast przy głównych 

drogach, gdzie istnieje potencjalna potrzeba 

natychmiastowego naładowania baterii  

(np. w czasie podróży) należy zastosować 

stacje ładowania o dużej mocy, 
❖ popyt na usługę ładowania w ciągu dnia 

będzie większy w miejscach koncentracji 

miejsc pracy, 

❖ popyt na usługę ładowania w nocy będzie 

większy w miejscach dużego zagęszczenia 

mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot prywatny – PGE Nowa Energia Sp. z o.o., 

planuje do 31 grudnia 2020 roku wybudować dziesięć 

ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów 

elektrycznych, w których znajdzie się łącznie  

20 punktów ładowania o mocy 11 kW, 22 kW oraz 

50 kW. Wymagana minimalna liczba punktów 

(60 szt. do 31 marca 2021 r.) zostanie osiągnięta 

po wybudowaniu brakujących 34 punktów przez 

OSD – ENEA Operator Sp. z o.o. 
 

Tabela 25. Ogólnodostępne stacje ładowania planowane  
do wybudowania do dnia 31 grudnia 2020 r. przez podmiot 
prywatny - PGE Nowa Energia Sp. z o.o. 

Lp. 
Nr 

stacji 
Lokalizacja stacji 

Moc punktów 
ładowania 

1. 4. ul. Mechaniczna 50 kW, 22 kW 

2. 5. ul. Herberta 50 kW, 22 kW 

3. 6. ul. Witosa 50 kW, 22 kW 

4. 7. ul. Składowa 2 x 11 kW 

5. 8. ul. Paderewskiego 2 x 11 kW 

6. 9. ul. Obrońców Pokoju 2 x 11 kW 

7. 10. ul. Hejmanowskiej 2 x 11 kW 

8. 11. ul. Ściegiennego 2 x 11 kW 

9. 12. 
ul. Niemcewicza/ul. 

Chełmońskiego 
2 x 11 kW 

10. 13. ul. Słoneczna 2 x 11 kW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  
z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 
Tabela 26. Ogólnodostępne stacje ładowania planowane  
do wybudowania do dnia 31 marca 2021 r. przez OSD (ENEA 
Operator Sp. z o.o.) 

Lp. 
Nr 

stacji 
Lokalizacja stacji 

Moc punktów 
ładowania 

1.  14. 
ul. Żwirowa (Parking przy 

cmentarzu) 
2 x 22 kW 

2.  15. ul. Niemcewicza 2 x 22 kW 

3.  16. 
ul. Sybiraków (parking 

przy WORD)  
2 x 22 kW 

4.  17. ul. Zamenhofa 2 x 22 kW 

5.  18. ul. Kazimierza Wielkiego 2 x 22 kW 

6.  19. ul. Dowbora-Muśnickiego 2 x 22 kW 

7.  20. ul. Dekerta 2 x 22 kW 

8.  21. ul. Woskowa 2 x 22 kW 

9.  22. ul. Plac Jana Pawła  II 2 x 22 kW 

10.  23. 
ul. Dekerta  

(parking przy SOR)  
2 x 22 kW 

11.  24. ul. Rejewskiego 2 x 22 kW 

12.  25. ul. Szarych Szeregów 2 x 22 kW 

13.  26. ul. Wróblewskiego 2 x 22 kW 

14.  27. ul. Budowlanych 2 x 22 kW 

15.  28. ul. Plac Jana Pawła II 2 x 22 kW 

16.  29. ul. Armii Krajowej 2 x 22 kW 

17.  30. ul. Piłsudskiego 2 x 22 kW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  
z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
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Rysunek 16. Mapa planowanych ogólnodostępnych stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gorzowa 

Wielkopolskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych  

z Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 

  

 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 78



 

79 
 

6.1.6. Harmonogram niezbędnych inwestycji  

w celu wdrożenia wybranej strategii 

elektromobilności miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

 

Harmonogram niezbędnych inwestycji Miasta w celu 

wdrożenia Strategii elektromobilności przedstawia 

etapy realizacji głównego celu strategicznego  

i szczegółowych celów operacyjnych. 

 
Tabela 27. Harmonogram niezbędnych inwestycji w celu 
wdrożenia Strategii 

 

 

 

 

 

Harmonogram opiera się na głównych założeniach 

Strategii i przyjętych zadaniach do realizacji  

w okresach: 2020-2021; 2022-2023; 2024-2025;  

2026-2030. 
 

CEL STRATEGICZNY 
niwelowanie problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego – powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji 

oraz zmniejszenie wielkości uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych 

CEL OPERACYJNY ZADANIE 
CZAS 

REALIZACJI 

1. Wymiana taboru autobusowego 
publicznej komunikacji zbiorowej 

 

1.1. Zakup 8 nowych autobusów elektrycznych w 2021 r. 2020-2021 

1.2. Zakup i instalacja 3 stacji ładowania na obszarze obsługi 
komunikacyjnej (na pętlach autobusowych/przystankach 

końcowych) oraz 4 podwójnych stacji ładowania na terenie 
zajezdni Operatora w 2021 r. 

2020-2021 

1.3. Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych po 2021 r. 2024-2025 

1.4. Zakup i instalacja infrastruktury ładującej dla 15 nowych 
autobusów zeroemisyjnych po 2021 r. 

2024-2025 

2. Niskoemisyjny transport indywidualny 
 

2.1 Budowa ogólnodostępnych punktów ładowania, celem 
osiągnięcia do 31 marca 2021 r. liczby wymaganej przez Ustawę 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
2020-2021 

2.2. W przypadku nowej organizacji ruchu na terenie Miasta - 
dopuszczenie ruchu pojazdów elektrycznych po pasach 

drogowych przeznaczonych do wyłącznego przemieszczanie się 
autobusów 

2022-2023 
2024-2025 
2026-2030 

3. Zmiana nawyków transportowych 
mieszkańców miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 
 

3.1. Wprowadzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
2022-2023 
2024-2025 

3.2. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy 
Dworcu Kolejowym w Gorzowie Wielkopolskim 

2020-2021 
2022-2023 
2024-2025 

3.3. Zmiana polityki taryfowej publicznej komunikacji zbiorowej 
2020-2021 
2022-2023 

3.5. Wdrażanie „Koncepcji budowy ścieżek rowerowych MOF 
Gorzowa Wielkopolskiego.” 

2020-2021 
2022-2023 
2024-2025 
2026-2030 

4. Dostosowanie systemu transportowego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

4.1. Modernizacja przystanków komunikacji zbiorowej 
2020-2021 
2022-2023 
2024-2025 

4.2. Przystosowanie taboru komunikacji zbiorowej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

2020-2021 
2022-2023 

4.3. Wdrożenie zasad projektowania uniwersalnego 

2020-2021 
2022-2023 
2024-2025 
2026-2030 
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6.1.7. Struktura i schemat organizacyjny wdrażania 

wybranej strategii 

 

Wnioskodawca posiada pełną zdolność 

instytucjonalną i organizacyjną do wdrożenia 

elektromobilności. Przewiduje się przemyślaną, 

zorganizowaną strukturę organizacyjną dedykowaną 

planowaniu i wdrażaniu elektromobilności. 

W ramach funkcjonującej w Urzędzie Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego (UM) komórki Wydziału 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

i Programowania Strategicznego (ZIP), która w oparciu 

o zespół wykwalifikowanych, doświadczonych 

pracowników, realizuje zadania Instytucji 

Pośredniczącej, a także współpracując z sąsiednimi 

gminami i poszczególnymi wydziałami UM, skutecznie 

wdraża Strategię ZIT Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa, możliwe jest powołanie 

Jednostki Realizującej Zadanie Elektromobilności. 

Skład osobowy Jednostki Realizującej Zadanie 

Elektromobilności obejmowałby specjalistów  

z różnych wydziałów merytorycznych UM, m.in.: 

❖ Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu 

Publicznego, 

❖ Wydziału Dróg,  

❖ Wydziału Inwestycji, 

oraz dodatkowo Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnieniem takiej struktury są także zapisy 

Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), 

w której w dziale 3.2. Pełniejsze wykorzystanie 

potencjału największych polskich aglomeracji 

wskazane jest iż: ZIT to „(…)przedsięwzięcie na rzecz 

realnego wsparcia aglomeracji i wzmocnienia 

powiązań funkcjonalnych” oraz „(…) polityka miejska 

wobec obszarów metropolitalnych koncentrować się 

będzie na: wsparciu realizacji miejskich strategii 

niskoemisyjnych oraz strategii ZIT, które mają 

podstawowe znaczenie dla celów określonych w SOR 

w zakresie reindustrializacji, elektromobilności, 

ochrony środowiska i tworzenia warunków dla 

przyciągania zaawansowanych produktowo inwestycji 

(zeroemisyjny transport publiczny, efektywność 

energetyczna itp.)”. 

 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

przewiduje też realizację stosownych działań  

w aglomeracjach, w powiązaniu ze zwiększeniem 

efektywności i usprawnieniem realizowanego 

instrumentu ZIT. Są to:  

❖ do 2020 r. tworzenie warunków do rozwoju 

elektromobilności m.in. poprzez ułatwienia 

w lokalizowaniu stacji do ładowania pojazdów 

elektrycznych, zakup elektrycznych 

autobusów itp.;  

❖ po 2020 r.: wykorzystywanie doświadczeń 

związanych z funkcjonowaniem ZIT PLUS  

do integracji i współpracy sąsiadujących 

samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych; 

wspieranie Miasta w wymianie taboru transportu 

miejskiego na ekologiczny i niskoemisyjny (np. 

autobusy elektryczne we wszystkich miastach 

wojewódzkich). 
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6.1.8. Analiza SWOT 

 

Tabela 28. Analiza SWOT 

 

 

 

Mocne strony Słabe strony 

• wdrożenie i realizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, 

• prowadzenie działalności promocyjno-edukacyjnej  

w zakresie ograniczania niskiej emisji 

(m.in. organizacja eventów w ramach kampanii 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu, organizacja akcji Rowerowy Maj), 

• realizowanie przyjętych programów  

w zakresie ochrony środowiska, 

• wspólna polityka transportowa w ramach MOF GW, 

• potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego 

Miasta, 

• dobra lokalizacja komunikacyjna Miasta, 

• korzystne uwarunkowania klimatyczne do rozwoju 

transportu opartego na napędzie elektrycznym. 

• duży udział konwencjonalnych źródeł energii, 

• mały udział odnawialnych źródeł energii, 

• słabo rozwinięta ogólnodostępna infrastruktura 

ładowania samochodów elektrycznych, 

• mała liczba inwestycji osób prywatnych  

w zakresie rozwoju elektromobilności, 

• duży udział pojazdów indywidualnych 

zarejestrowanych na terenie Miasta, 

• niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej 

mieszkańców Miasta – „starzejące się” 

społeczeństwo, 

• proces suburbanizacji Miasta, 

• nadal (mimo zrealizowanych i trwających 

inwestycji) słabo rozwinięty system ścieżek 

rowerowych. 

Szanse Zagrożenia 

• realizacja celów Strategii elektromobilności Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego, 

• zwiększająca się świadomość społeczna, 

• dofinansowanie projektów proekologicznych  

z programów i funduszy strukturalnych UE oraz 

krajowych funduszy celowych, 

• monitoring stanu środowiska, 

• polityka krajowa i europejska wspierająca rozwój 

elektromobilności, 

• rozwój nowych technologii. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• brak środków własnych miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego na rozwój zaplanowanych 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska  

i rozwoju elektromobilności, 

• utrudnienia formalno-prawne, 

• utrzymujące się wysokie koszty zakupu pojazdów  

i infrastruktury do samochodów napędzanych 

energia elektryczną, 

• zmniejszenie puli środków unijnych 

w perspektywie finansowej 2021-2027, 

• sprzeciw społeczny na ograniczenie ruchu 

pojazdów o napędzie konwencjonalnym. 
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6.2. Udział mieszkańców w konsultacji wybranej 

strategii elektromobilności 

 

Konsultacje społeczne Strategii zostały 

przeprowadzone zgodnie z zasadami wypracowanymi 

przez samych mieszkańców, w ramach obowiązującej 

uchwały (Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r. i Uchwała  

Nr LXVIII/835/2018 Rady Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r.) regulującej 

zasady dialogu obywatelskiego w Mieście. Zasady 

te celują w jak najszersze włączanie mieszkańców 

poprzez stosowanie zróżnicowanych technik 

prowadzenia konsultacji, w tym również aktywnych 

form współpracy.  

 

Niniejsza Strategia elektromobilności dla Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego została poddana 

trzytygodniowym konsultacjom społecznym, które 

odbywały się od 1 do 21 lipca 2020 r.  

Konsultacje społeczne miały na celu przede wszystkim 

zapoznania się z opinią mieszkańców Miasta na temat 

treści przedmiotowego dokumentu oraz stworzenie 

im możliwości zgłaszania uwag do wskazanych 

rozwiązań na rzecz rozwoju elektromobilności. 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały 

w dwóch formach: 

❖ dyżury konsultacyjne, które umożliwiały 

zainteresowanym mieszkańcom konsultację  

z Wykonawcą niniejszego dokumentu oraz 

wymianę opinii na temat działań zaplanowanych  

w ramach Strategii. Ww. dyżury zostały ustalone  

w następujących terminach: 

o 13 lipca 2020 r., godz. 13:00-17:00,  

o 14 lipca 2020 r., godz. 15:00-17:00,  

o 15 lipca 2020 r., godz. 09:00-11:00; 

❖ wyłożenie dokumentu w siedzibie Urzędu 

Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz zbieranie 

opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą 

elektroniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplanowane było również protokołowane 

publiczne spotkanie z mieszkańcami, które miało 

umożliwić wymianę opinii i argumentów pomiędzy 

samymi mieszkańcami oraz wymianę opinii 

i argumentów pomiędzy organami Miasta 

i mieszkańcami. Spotkanie zaplanowane zostało na 

dzień 8 lipca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w Polsce spotkanie zostało objęte 

obowiązkiem rejestracji on-line oraz ankietą 

epidemiologiczną nadsyłaną przez mieszkańców 

zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu 

konsultacyjnym. Ze względu na brak potwierdzenia 

udziału ze strony społecznej, spotkanie zostało 

odwołane. 

 

Rozpowszechnianie informacji o przedmiocie 

konsultacji odbyło się poprzez upublicznienie: 

❖ w Biuletynie Informacji Publicznej, 

❖ w oficjalnym serwisie internetowym Miasta, 

❖ w mediach społecznościowych - na fanpage 

https://www.facebook.com/elektromobilnyGORZOW/ 

❖ przekazanie informacji Radzie Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

 

Z treścią niniejszego dokumentu poddawanego 

konsultacjom społecznym można było zapoznać się  

co najmniej poprzez: 

❖ stronę internetową Urzędu Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego (www.gorzow.pl); 

❖ stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

(www.bip.wrota.lubuskie.pl); 

❖ w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

(ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski). 

 

Uwagi zgłoszone w toku konsultacji, po analizie 

zasadności, zostały włączone do ostatecznej wersji 

dokumentu. Informacja o sposobie rozpatrzenia 

wszystkich zgłoszonych uwag została przedstawiona 

w raporcie z przeprowadzonych konsultacji. 
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Dodatkowo, aby Strategia odzwierciedlała potrzeby  

i preferencje mobilności mieszkańców Gorzowa 

Wielkopolskiego, przeprowadzono ankietę 

elektroniczną na etapie tworzenia i konstruowania 

celów postawionych w niniejszym dokumencie. 

Ankieta przeprowadzona została w okresie od 1 do 30 

kwietnia 2020 r. i  obejmowała 18 pytań zamkniętych 

jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz jedno 

pytanie otwarte, gdzie mieszkańcy mieli możliwość 

wnieść dodatkowe uwagi lub postulaty do dokumentu. 

Informacja o możliwości wypełnienia ankiety została 

umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta  

Gorzowa Wielkopolskiego oraz specjalnie 

dedykowanym fanpage’u portalu społecznościowego.  

 

W elektronicznej ankiecie udział wzięło 90 osób,  

z czego 86% z nich to mieszkańcy miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. W większości na temat 

elektromobilności wypowiedzieli się mężczyźni (60%), 

a największą grupę wiekową stanowiły osoby  

w przedziale wiekowym 31-50 lat (51%). 

Metryka respondentów 

 

Pytanie 1. Czy jest Pan/ Pani mieszkańcem Miasta Gorzów 
Wielkopolski? 

 

Pytanie 2. Płeć respondentów 

 

Pytanie 3. Wiek respondentów 

 

Wyniki ankiety elektronicznej 

Zapytani respondenci o to, jak według nich powinno 

zmienić się środowisko miejskie w Gorzowie 

Wielkopolskim odpowiedzieli zdecydowanie,  

że powinno się w pierwszej kolejności zadbać o czyste 

powietrze w Mieście, zwiększyć bezpieczeństwo  

na drogach oraz zminimalizować liczbę korków 

samochodowych na drogach. Wśród dodatkowych 

odpowiedzi mieszkańców pojawiały się także postulaty 

poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej, 

likwidacji ruchu samochodowego w centrum Miasta, 

zwiększenia powierzchni terenów zielonych w mieście 

oraz poprawy szybkości przemieszczania się.  

 

Pytanie 4. Jak według Pana/Pani powinno zmienić się 
środowisko miejskie Gorzowa Wielkopolskiego? 

86%

14%

tak

nie

40%

60%

Kobieta

Mężczyzna

0%
25%

51%

22%

2%

do 18 lat

18 - 30 lat

31 - 50 lat

51 - 68 lat

powyżej 68 lat

0 10 20 30 40 50 60

mniej korków na drogach

mniej hałasu
samochodowego

większe bezpieczeństwo na
drogach

większy komfort
podróżowania

czystsze powietrze, mniej
zanieczyszczeń

więcej miejsca dla pieszych i
rowerzystów
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Kolejne pytanie odnosiło się do tego, czy (i ile) 

samochodów osobowych respondenci posiadają  

w swoich gospodarstwach domowych. 

 

Pytanie 5. Czy posiada Pan/Pani samochód? 

Zdecydowana większość respondentów to posiadacze 

samochodów osobowych (84%). Ankietowani 

w swoich gospodarstwach domowych utrzymują jeden 

lub dwa samochody osobowe (łącznie 85%), 

a nieliczna grupa ma do dyspozycji więcej niż trzy auta 

(1%). 

 

Pytanie 6. Ile pojazdów samochodowych ma Pan/Pani  
w swoim gospodarstwie domowym? 

 

Zdecydowana większość ankietowanych 

przemieszcza się pojazdami napędzanymi benzyną 

lub olejem napędowym. W grupie respondentów 

znalazły się trzy osoby, które są właścicielami 

samochodu hybrydowego. 

 

Pytanie 7. Jaki rodzaj samochodu wg rodzaju paliwa/napędu 
Pan/ Pani posiada?  

W następnym pytaniu respondenci zostali zapytani  

o częstotliwość podróżowania oraz o środek lokomocji, 

jaki jest przez nich najczęściej wybierany.  

 

58% ankietowanych zadeklarowało, że do 

codziennych podróży wykorzystuje swój samochód 

osobowy.  

W przypadku częstotliwości wykorzystywania 

autobusu miejskiego rozkład jest równomierny, 

co znaczy, że mieszkańcy Miasta korzystają 

z transportu publicznego zarówno do codziennych 

podróży, jak i sporadycznie, gdy nie mają innej 

możliwości transportu. Duża część respondentów 

zadeklarowała, że codziennie porusza się wyłącznie 

pieszo. Pociąg jako forma transportu, przez 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego 

wykorzystywany jest bardzo rzadko – wybierany jest 

on przez respondentów kilka razy w roku lub w ogóle 

z niego nie korzystają.  

84%

16%

TAK

NIE

12%

44%
41%

2% 1%
Nie posiadam
samochodu

Jeden

Dwa

Trzy

Więcej niż trzy
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Benzynowy

Diesel
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Hybrydowe

Hybrydowy Plug-in

Nie posiadam samochodu
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Pytanie 8. Z których środków transportu Pan/Pani korzysta  
i jak często?  

Okazuje się, że dla mieszkańców Gorzowa 

Wielkopolskiego jedną z najistotniejszych cech przy 

zakupie samochodu osobowego jest koszt jego 

zakupu, eksploatacji i bezpieczeństwo podróżowania. 

Najmniej ważną kwestia jest marka pojazdu i ekologia.  

 

Pytanie 9. Jakie aspekty są dla Pana/Pani najważniejsze przy 
zakupie samochodu? 

Ponad 30% ankietowanych zadeklarowało, że są 

posiadaczami pojazdu elektrycznego: 11 osób 

samochodu elektrycznego, 12 roweru, a 8 hulajnogi.  

 

Pytanie 10. Czy posiada Pan/Pani któryś z poniższych 
pojazdów elektrycznych? 

Zaledwie 1% ankietowanych rozważa zakup pojazdu  

o napędzie elektrycznym w najbliższym czasie.  

Co istotne, 46% ankietowanych rozważa taki zakup, 

lecz nie jest w stanie zadeklarować kiedy to nastąpi,  

a 43% respondentów stwierdziło, że nigdy nie 

rozważali zakupu takiego pojazdu. 

 

Pytanie 11. Czy kiedykolwiek rozważał Pan/Pani zakup 
samochodu elektrycznego? 

0
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Istotnym elementem ankiety z punktu widzenia 

rozwoju elektromobilności w Mieście, jest pytanie 

o to, co skłoniłoby respondentów do podjęcia decyzji  

o zakupie samochodu napędzanego energią 

elektryczną. 64% respondentów odpowiedziało,  

że w przypadku wsparcia w postaci dofinansowania 

zakupu w ramach ogólnodostępnych dopłat mogliby 

podjąć decyzję o takim zakupie. Aż 58% 

ankietowanych zwróciło także uwagę na poważny 

problem braku odpowiedniej infrastruktury 

do ładowania tego rodzaju pojazdów i jeżeli 

funkcjonowałaby odpowiednio rozwinięta sieć 

ładowarek do samochodów elektrycznych łatwiej 

byłoby im podjąć decyzję o zakupie tego typu 

samochodu. 

 

 

Pytanie 12. Co skłoniłoby Pana/Panią do podjęcia decyzji  
o zakupie samochodu elektrycznego? 

34% respondentów zdecydowanie zgadza się 

ze stwierdzeniem, że wprowadzenie samochodów 

elektrycznych w Mieście na dużą skalę pozwoli 

zminimalizować negatywne skutki transportu 

indywidualnego na środowisko naturalne, ale 16%  

z ankietowanych uważa, że takie rozwiązanie 

nie wpłynie na poprawę stanu powietrza w Mieście. 

 

Pytanie 13. Czy według Pana/Pani pojazdy elektryczne 
pozwolą zmniejszyć problem zanieczyszczenia powietrza  
w Mieście? 

Natomiast 72% respondentów uważa, że rozwój 

elektromobilności wpłynie na poprawę życia 

mieszkańców Miasta. 

 

Pytanie 14. Czy Pana/Pani zdaniem rozwój elektromobilności 
miasta Gorzowa Wielkopolskiego wpłynie na poprawę jakości 
życia mieszkańców? 

60,2% ankietowanych uważa, że ważną kwestia  

w rozwoju elektromobilności jest powstanie systemu 

roweru miejskiego wraz z wprowadzeniem pojazdów 

wyposażonych w silnik elektryczny wspomagający 

jazdę, jak np. rowery elektryczne.  
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Zdecydowanie tak

Raczej tak

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Nie mam zdania
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Pytanie 15. Jak ważna jest dla Pana/Pani budowa systemu 
roweru miejskiego wraz z wprowadzeniem pojazdów 
wyposażonych w silnik elektryczny wspomagający jazdę jak 
np. rowery elektryczne, hulajnogi? 

Pytanie nr 16 miało na celu zapoznanie się z opinią 

respondentów, które narzędzia wdrażania 

elektromobilności uważają za skuteczne i powinny 

zostać wprowadzone na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. Choć opinie były podzielone,  

to najwięcej odpowiedzi uzyskała odpowiedź 

wprowadzenia autobusów komunikacji zbiorowej 

napędzanych energią elektryczną, a w drugiej 

kolejności rozbudowa ścieżek rowerowych. 

 

Pytanie 16. Jakie działania w zakresie transportu  
i infrastruktury transportowej powinny zostać według 
Pana/pani podjęte na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, aby 
przyczynić się do rozwoju elektromobilności? 

Według 90ciu respondentów ogólnodostępne stacje 

ładowania samochodów elektrycznych w Gorzowie 

Wielkopolskim powinny w pierwszej kolejności zostać 

zlokalizowane przy największych osiedlach 

mieszkaniowych, gdzie mieszkańcy w dowolnej chwili 

mieliby możliwość ładowania swoich prywatnych 

samochodów elektrycznych. Drugą najczęściej 

wybieraną lokalizacją były centra handlowo-usługowe  

i parkingi typu „Park&Ride”. 

 

 

Pytanie 17. W okolicach jakich obiektów powinny powstać 
ogólnodostępne stacje ładowania samochodów 
elektrycznych? 

34%

9%

26%

10%

15%

6%

Bardzo ważna

Nieważna

Raczej ważna

Raczej nieważna

Średnio ważna

Ważna
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Rozbudowana sieć ścieżek
rowerowych

Wypożyczalnia rowerów
miejskich

Specjalne udogodnienia dla
posiadaczy samochodów

elektrycznych

Wprowadzenie komunikacji
zbiorowej opartej o autobusy

elektryczne

Wprowadzenie systemu
wypożyczania hulajnóg

elektrycznych

Rozbudowana sieć
ogólnodostępnych stacji

ładowania pojazdów…

Akcje promocyjna nowych
środków transportu

0 20 40 60 80

Osiedla mieszkaniowe
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Parking "Parkuj i jedź"
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Pytanie 18. Proszę wybrać trzy najbardziej dogodne dla 
Pana/Pani lokalizacje ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych 

W Gorzowie Wielkopolskim, według grupy 

respondentów, ogólnodostępne stacje ładowania 

samochodów elektrycznych w pierwszej kolejności 

powinny powstać przy Centrum Handlowym Askana, 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka, 

Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim 

oraz przy ulicy Szarych Szeregów.  

Wśród pozostałych lokalizacji, które zostały wskazane 

przez respondentów, a nie zostały przedstawione  

na wykresie należy wymienić: os. Europejskie,  

ul. Śląska, ul. Myśliborska, ul. Górczyńska,  

ul. Marcinkowskiego, ul. Londyńska oraz Rondo 

Santockie.   

0 10 20 30 40

ul. Żwirowa

ul. Niemcewicza

ul. Teatralna

ul. Zamenhofa

ul. Kazimierza Wielkiego

u. Dowbora-Muśnickiego

ul. Dekerta

ul. Kobylogórska

ul. Mikołajczyka

ul. Łokietka

ul. Obotrycka

ul. Szarych Szeregów

ul. Kosynierów Gdyńskich

ul. Budowlanych

Plac Jana Pawła II

Galeria Askana

Galeria Młyńska

Galeria Kaskada

Centrum Sportowo-…

Miejskie Centrum Kultury

Urząd Miejski Gorzowa…

Starostwo Powiatowe w…
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6.3. Planowane działania informacyjno-

promocyjne wybranej strategii 

 

Promocja jest przewidziana na każdym etapie 

realizacji projektu począwszy od przygotowania 

dokumentu  

po promocję w okresie wdrażania i propagowania 

rozwiązań wdrażanych w danym okresie. 

 

Do zaplanowanych i w części już realizowanych 

działań promocyjnych należy: 

 

 

Utworzenie dedykowanego fanpage’a 

w mediach społecznościowych, na którym od 

samego początku zamieszczane są informacje  

nt. Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

https://www.facebook.com/elektromobilnyGORZOW/. 

Zamieszczane są tam informacje o:  

• problemach związanych z rozwojem 

elektromobilności w Polsce i na świecie; 

• stanie środowiska przyrodniczego Gorzowa 

Wielkopolskiego; 

• ciekawych i innowacyjnych rozwiązaniach 

testowanych lub wprowadzanych w innych 

miastach w Polsce lub na świecie; 

• postępach w sprawie wdrażania polityki 

elektromobilności w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania informacyjno-promocyjne, na potrzeby 

procesu konsultacji, w ramach których,  

we współpracy z Wykonawcą Strategii, 

przygotowano i opublikowano na miejskim 

fanpage`u dziesięć artykułów, wprowadzających  

do tematu elektromobilności ze szczególnym 

uwzględnieniem zapisów, przygotowanego przez 

Ministerstwo Energii, Programu Rozwoju 

Elektromobilności w Polsce.  

Tematy artykułów: 

1. Strategia rozwoju elektromobilności miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego. 

2. Dlaczego podejmujemy działania w kierunku 

elektromobilności? 

3. Rozwój elektromobilności w Polsce. 

4. Jakie obowiązki na jednostki samorządu 

terytorialnego nakłada Ustawa  

o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych? 

5. Co to jest Fundusz Transportu 

Niskoemisyjnego? 

6. Rola partycypacji społecznej w kontekście 

przygotowywania strategii rozwoju 

elektromobilności. 

7. Co to jest „Analiza kosztów i korzyści 

związanych z wykorzystaniem autobusów 

zeroemisyjnych przy świadczeniu usług 

komunikacji miejskiej”? 

8. Elektromobilność na świecie – dobre praktyki. 

9. Pojazdy elektryczne w pigułce. 

10. 10 mitów na temat elektromobilności. 

 

Promocja i informacja dotycząca podejmowanych 

działań oraz konsultacji będzie się odbywała  

z wykorzystaniem miejskich kanałów komunikacji: 

bezpłatny informator wydawany przez Miasto - 

„Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”, miejska 

strona internetowa oraz fanpage. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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6.4. Źródła finansowania 

Planowane do realizacji inwestycje taborowe 

(autobusy, pojazdy do zbiórki i transportu odpadów 

komunalnych, osobowe pojazdy służbowe, itp.) oraz 

stacje ładowania tych pojazdów będą mogły być 

dofinansowane z następujących źródeł zewnętrznych:  

❖ Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), 

który powstał na podstawie m.in. ustawy  

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Fundusz ten powołano w celu wspierania 

projektów związanych z rozwojem 

elektromobilności oraz transportu opartego  

na pozostałych paliwach alternatywnych. Zakres 

projektów, dla których można pozyskać wsparcie 

jest szeroki i może dotyczyć chociażby wsparcia 

finansowego podmiotów planujących zakup 

pojazdów zeroemisyjnych lub rozbudowę 

infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw 

alternatywnych.  

Ustanowiony Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 

jest finansowany z: 

• dotacji celowych, których wysokość oparta jest  

o odpowiedni procent planowanych w poprzednim 

roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych,  

• wolnych środków FNT,  

• środków przekazywanych przez operatora 

systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału 

zaangażowanego w wykonywaną działalność 

gospodarczą w zakresie przesyłania energii 

elektrycznej,  

• tytułu opłaty zastępczej,  

• tytułu opłaty emisyjnej. Obowiązek uiszczenia 

opłaty będzie ciążył na producencie paliw 

silnikowych, importerze paliw silnikowych, 

podmiocie dokonującym nabycia 

wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym paliw silnikowych, innym 

podmiocie podlegającym na podstawie przepisów 

o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu 

w zakresie podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych. 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1527) 

ustanawia przejęcie obowiązków funduszu 

celowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 

(FNT-PFC) przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) (art. 

28zba). Celem nowelizacji jest uproszczenie, 

odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze 

środków publicznych rozwoju transportu 

niskoemisyjnego. 

❖ Program Operacyjny Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020   

Miasto Gorzów Wielkopolski, we współpracy  

z gorzowskim Miejskim Zakładem Komunikacji, 

pozyskało niemal 21 mln zł dofinansowania z funduszy 

unijnych, tj. z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI – Rozwój 

niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu 

zbiorowego w miastach. Pozyskane środki finansowe 

zostały przeznaczone na zakup ośmiu autobusów 

elektrycznych oraz stacji ładowania tych pojazdów. 

Dofinansowania do zakupu pojazdów zeroemisyjnych 

oraz niezbędnej infrastruktury możliwe będzie również 

z dostępnych środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2021-2027. 

Dodatkowo Ministerstwo Klimatu przygotowało pakiet 

programów, których zadaniem będzie wspieranie tzw. 

„zielonych inwestycji” w Polsce. Budżet przeznaczony 

na cały program wynosi około 150 mln złotych, które 

można pozyskać w ramach jednego z trzech 

programów dotyczących elektromobilności, tj. 

• „zielony samochód” - osoby fizyczne mają szansę 

na dotację w maksymalnej wysokości 15% 

kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup 

elektrycznego samochodu osobowego; 

• „e-VAN” - przedsiębiorcy mają możliwość 

pozyskać dotację w wysokości 30% kosztów 

kwalifikowanych na zakup/leasing elektrycznego 

samochodu dostawczego oraz do 50% kosztów 

kwalifikowanych na zakup punktu ładowania 

o mocy do 22kW; 

• „koliber” skierowany do mikro, małych lub 

średnich przedsiębiorców posiadających licencję 

na przewóz osób w transporcie drogowym. 

W ramach programu „Koliber” można ubiegać 

o dotację lub pożyczkę na zakup/leasing 

elektrycznych taksówek oraz ładowarek 

domowych typu wall box.37 38 

 
37 nfosigw.gov.pl 
38 https://orpa.pl/nowy-pakiet-wsparcia-polskiej-elektromobilnosci/ 
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6.5. Analiza oddziaływania na środowisko, 

z uwzględnieniem potrzeb dotyczących 

łagodzenia zmian klimatu oraz odporności 

na klęski żywiołowe 

 

Wdrożenie Strategii elektromobilności miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego wywrze pozytywny wpływ  

na środowisko poprzez realizację zaplanowanych  

w niej zadań uwzględniających potrzeby w zakresie 

łagodzenia zmian klimatu, jak i podnoszenia 

odporności Miasta na klęski żywiołowe.  

Planowane stałe podnoszenie standardu usług 

przewozowych uwzględnia przede wszystkim kwestie 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Zagrożeniem ze strony systemu transportowego,  

w głównej mierze drogowego, na terenie Miasta jest 

generowanie hałasu oraz emisja gazów i pyłów, 

na co wskazuje także Program Ochrony Środowiska 

dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-

2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.  

W celu ograniczenia presji, jaką transport drogowy 

wywiera na środowisko naturalne, planowane jest 

wspieranie takich rozwiązań jak:  

❖ wymiana i modernizacja taboru komunikacji 

miejskiej, 

❖ zakup pojazdów niskoemisyjnych 

i zeroemisyjnych oraz niezbędnej infrastruktury 

towarzyszącej, 

❖ wdrażanie Koncepcji budowy ścieżek rowerowych 

MOF Gorzowa Wlkp., 

❖ promowanie publicznego transportu zbiorowego. 

 

Działania zmierzające do obniżenia emisji z transportu 

drogowego, w tym w szczególności działanie 

obejmujące modernizację taboru transportu 

zbiorowego, będą skutkowały poprawą nie tylko 

jakości powietrza, ale także ogólną poprawą 

środowiska. Realizacja działań przyczyni się 

do obniżenia stężeń pyłu zawieszonego PM10, a także 

pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu. 

Działania polegające na instalacji ogólnodostępnych 

stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz 

przewidywany w związku z tym wzrost liczby pojazdów 

o napędzie elektrycznym dodatkowo wpłynie  

na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie poziomu 

szkodliwych substancji w nim występujących. Poprawi 

się szeroko pojmowana jakość życia mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

Przewiduje się, że w wyniku realizacji Strategii nastąpi 

częściowa redukcja w Mieście niskiej emisji 

szkodliwych substancji, jak i też hałasu, które generuje 

komunikacja. W dłuższej perspektywie polepszy 

to jakość życia, w tym i stan zdrowia mieszkańców 

Gorzowa Wielkopolskiego oraz samego środowiska 

naturalnego. Pozytywny wpływ realizacji Strategii 

będzie efektem rozwoju transportu zeroemisyjnego 

w Mieście (autobusy zeroemisyjne, system ścieżek 

rowerowych, zrównoważanie mobilności części 

mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego oraz MOF 

GW w postaci rezygnacji z indywidualnych środków 

przemieszczania się na rzecz transportu zbiorowego 

lub rowerowego).  
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Niniejszy dokument został przedłożony 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim w celu 

uzgodnienia odstąpienia od konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

Na podstawie art. 48 i art. 49 oraz art. 57 ust. 1 punkt 

2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze 

zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r., znak: 

ZIP.061.1.8.2019.RW, Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 7 lipca 2020 r. 

uzgodniła odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu dokumentu pn. Strategia 

elektromobilności Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska uzasadnia, iż działania zaproponowane 

w dokumencie wpływają bezpośrednio na jeden 

element środowiska – poprawę jakości powietrza 

atmosferycznego, jednak pośrednio mogą wpływać 

również na świat roślinny, na zdrowie ludzi oraz 

na stan zabudowy, klimat akustyczny, jakość gleb, 

a także sposób zagospodarowania przestrzennego 

w niektórych częściach strefy. Podkreślono ponadto, 

że w dokumencie zostały wskazane działania 

naprawcze mające na celu osiągnięcie i utrzymanie 

standardu jakości powietrza, a po wdrożeniu 

zaproponowanych działań naprawczych ich pozytywne 

oddziaływanie na jakość powietrza będzie odczuwalne 

nie tylko w obszarach przekroczeń, ale również 

w całym Mieście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie 

art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 48 ust. 1 w związku z art. 58 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 lipca 2020 r., 

w sprawie odstąpienia od konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia 

elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 

wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla niniejszego dokumentu. Uzasadniając swoje 

stanowisko Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim podkreślił, 

iż realizacja zapisów dokumentu, przy przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

środowiska, zastosowaniu rozwiązań zapobiegających 

i ograniczających oddziaływanie na środowisko, nie 

powinna spowodować negatywnego oddziaływania na 

zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Uwzględniając 

skalę i rodzaj przewidzianych w dokumencie 

przedsięwzięć stwierdzono, iż w wyniku realizacji 

zadań określonych w niniejszym dokumencie, nie 

zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko.  
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6.6. Monitoring wdrażania Strategii 

elektromobilności miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

 

Istotnym elementem realizacji i wdrażania każdej 

strategii jest systematyczne monitorowanie  

jej postępów. Monitoring ten powinien dotyczyć 

głównie postępu realizacji kluczowych działań 

zapisanych w strategii oraz stopnia osiągania celów 

strategicznych i operacyjnych. 

 

Systematyczna weryfikacja postępu wdrażania 

elementów Strategii pozwoli na dokonywanie oceny 

realizacji Strategii i stopnia zgodności ze wstępnymi 

jej założeniami. Zidentyfikowane zostaną dzięki temu 

aktualne uwarunkowania organizacyjne, finansowe 

oraz prawne, które będą miały wpływ na bieżącą 

realizację założeń. Umożliwi to rozpoznanie nowych 

okoliczności, których identyfikacja była niemożliwa 

na etapie tworzenia dokumentu, w tym pojawiających 

się problemów, przyczyn ewentualnych opóźnień,  

ale także nowych możliwości i szans na jeszcze 

skuteczniejszą realizację lub finansowanie zapisanych 

celów. 

Na podstawie tak przeprowadzonego monitoringu 

możliwe będzie określenie zakresu modyfikacji bądź 

też aktualizacji Strategii, co umożliwi elastyczne 

podejście do realizacji założeń. Monitorowanie 

Strategii umożliwi także regularne i rzetelne 

informowanie podmiotów zainteresowanych 

o postępach prac oraz skutkach, jakie zostały 

dostrzeżone po wprowadzeniu Strategii  

w życie.  

 

System monitorowania „Strategii elektromobilności 

miasta Gorzowa Wielkopolskiego” 

Dla efektywnej realizacji zadań konieczne staje się 

opracowanie systemu, który dostarczałby informacji  

o skuteczności realizowanej polityki rozwoju 

elektromobilności w mieście.  

Dla prawidłowego przeprowadzenia monitoringu oraz 

osiągnięcia pożądanych rezultatów istotne jest 

właściwe i precyzyjne sformułowanie planu 

monitoringu, włącznie ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za jego realizację, a także sposobu 

monitorowania i raportowania. Zaangażowanie tych 

podmiotów polega na prowadzeniu baz danych  

z informacjami o postępie w określonym obszarze.  

 

 

 

 

Bazy te zawierają mierniki i wskaźniki odpowiadające 

obszarowi statutowych działań tych podmiotów. 

W kontekście monitorowania postępów Strategii 

wskaźniki zostały określone jako mierniki służące 

ocenie stopnia, w jakim podjęte działania przybliżyły 

osiągnięcie zaplanowanych wartości związanych  

z przyjętymi celami.  

 

Na podstawie określonych wskaźników 

przygotowywane będą cykliczne raporty w odstępach 

2 lat z realizacji celów i zadań przedstawionych  

w Strategii, których główną funkcją jest:  

1) bieżąca ocena realizacji Strategii oraz osiągania 

celów, 

2) prognozowanie ewentualnych zmian warunków 

realizacji Strategii, 

3) dokonanie bieżących korekt i poprawek, 

4) podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych.  

 

Pozyskiwane dane pochodzić będą głównie  

z wydziałów i innych jednostek organizacyjnie 

podległych Urzędowi Miasta w Gorzowie 

Wielkopolskim. Działania każdej jednostki zostaną 

ocenione pod względem stopnia realizacji zapisów 

Strategii.  

 

Monitoring wdrażania Strategii powinien  

być wykonywany co 2 lata, a jego wyniki winny  

być przedstawiane wszystkim zainteresowanym. 

W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia 

zmian w Strategii, aktualizowany dokument zostanie 

przedstawiony Radzie Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. 
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Tabela 29. Zestawienie wskaźników monitorowania celów  

i zadań strategii elektromobilności miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego 

NAZWA CELU I ZADANIA 

OPERACYJNEGO 
WSKAŹNIKI /MIERNIKI 

PODMIOT 

MONITORUJĄCY* 

CEL ZADANIE OPIS WSKAŹNIKA 
JEDNOSTKA 

MIARY 

POŻADANE 

ZMIANY 

1.
 M

od
er

ni
za

cj
a 

ta
bo

ru
 a

ut
ob

us
ow

eg
o 

pu
bl

ic
zn

ej
 k

om
un

ik
ac

ji 
zb

io
ro

w
ej

 

1.1. Zakup 8 nowych 

autobusów elektrycznych w 

2021 r. 

Liczba nowych 

pojazdów elektrycznych 
Liczba 

 

WGT/MZK 

1.2. Zakup i instalacja 3 stacji 

ładowania na obszarze 

obsługi komunikacyjnej 

(na pętlach 

autobusowych/przystankach 

końcowych) oraz 

4 podwójnych stacji 

ładowania na terenie zajezdni 

Operatora w 2021 r. 

Liczba stacji ładowania 

na terenie Miasta oraz 

zajezdni Operatora 

Liczba 

 

WGT/MZK 

1.3. Zakup 15 autobusów 

zeroemisyjnych po 2021 r. 

Ilość pojazdów 

zeroemisyjnych 

w ogólnej liczbie 

autobusów Operatora 

% 
 

WGT/MZK 

1.4. Zakup i instalacja 

infrastruktury ładującej 

dla 15 nowych autobusów 

zeroemisyjnych po 2021 r. 

Liczba stacji ładowania 

na terenie Miasta oraz 

zajezdni Operatora 

Liczba 

 

WGT/MZK 
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2.
 N

is
ko

em
is

yj
ny

 tr
an

sp
or

t 
in

dy
w

id
ua

ln
y 

 
2.1 Budowa 

ogólnodostępnych punktów 

ładowania, celem osiągnięcia 

do 31 marca 2021 r. liczby 

wymaganej przez Ustawę  

o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych 

Liczba 

ogólnodostępnych 

punktów ładowania  

liczba 
 

ZIP/WDR/WGM 

2.4. W przypadku nowej 

organizacji ruchu na terenie 

Miasta - dopuszczenie ruchu 

pojazdów elektrycznych 

po pasach drogowych 

przeznaczonych 

do wyłącznego 

przemieszczania się 

autobusów 

Liczba pasów, 

przeznaczonych 

do wyłącznego 

przemieszczania się 

autobusów  

i samochodów 

elektrycznych 

Liczba 
 

WDR 

3.
 Z

m
ia

na
 n

aw
yk

ów
 t

ra
ns

po
rt

ow
yc

h 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
 m

ia
st

a 
G

or
zo

w
a 

W
ie

lk
op

ol
sk

ie
go

 

 

3.1. Wprowadzenie Systemu 

Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej 

Liczba tablic 

informacyjnych 

zamontowanych 

na terenie Miasta/ liczba 

użytkowników 

korzystających dziennie 

z portalu dla pasażerów 

Liczba 
 

WGT/WIN 

3.2. Budowa 

zintegrowanego centrum 

przesiadkowego przy 

Dworcu Kolejowym 

w Gorzowie Wielkopolskim 

Koszty poniesione 

na inwestycje w skali 

roku 

zł 
 

WIN/WGT/WDR 

3.3. Zmiana polityki 

taryfowej publicznej 

komunikacji zbiorowej 

Cena jednorazowego 

biletu na przejazd 

komunikacją publiczną/ 

skorelowanie ceny biletu 

jednorazowego z opłatą 

parkingową/ liczba 

możliwych form zapłaty 

za bilet komunikacji 

zbiorowej 

zł/liczba - WGT 

3.4. Wdrażanie „Koncepcji 

budowy ścieżek 

rowerowych MOF Gorzowa 

Wielkopolskiego” 

Długość ścieżek/dróg 

rowerowych na terenie 

Miasta 

km 
 

ZIP/WDR/WIN 
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4.
 D

os
to

so
w

an
ie

 s
ys

te
m

u 
tr

an
sp

or
to

w
eg

o 
do

 p
ot

rz
eb

 o
só

b 

ni
ep

eł
no

sp
ra

w
ny

ch
 

 

4.1. Modernizacja 

przystanków komunikacji 

zbiorowej 

Liczba 

zmodernizowanych 

przystanków 

liczba 
 

WDR/WGT/MZK 

4.2. Przystosowanie taboru 

komunikacji zbiorowej 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Liczba pojazdów 

niskopodłogowych/ 

liczba pojazdów 

z udogodnieniami 

głosowymi dla osób 

niewidzących 

liczba 
 

WGT/MZK 

4.3. Wdrożenie zasad 

projektowania uniwersalnego 

Liczba projektów 

opracowanych 

i wdrożonych 

na zasadach 

projektowania 

uniwersalnego 

Liczba 
 

WIN/WDR/WGT 

*   

MZK – Miejski Zakład Komunikacji  

w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.; 

WGT – Wydział Gospodarki Komunalnej  

i Transportu Publicznego; 

ZIP – Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

i Programowania Strategicznego; 

WDR – Wydział Dróg; 

WGM – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku; 

WIN – Wydział Inwestycji. 
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7. Mobilność mieszkańców 
Gorzowa Wielkopolskiego 

jako rdzenia Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Gorzowa Wielkopolskiego 
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7.1. Obecne preferencje podróży 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., 

komunikacja miejska (MZK Sp. z o.o.) w Gorzowie 

Wielkopolskim obsługiwała obszar zamieszkały przez 

około 177 715. osób, w tym 123 609 (69,55%) 

zamieszkałych w granicach miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

 

Szacuje się, że około 45% mieszkańców Miasta 

korzysta z transportu zbiorowego, a ok. 85% 

mieszkańców MOF GW posiada bezpośredni dostęp 

do komunikacji publicznej (zakładając że odległość 

graniczna do przystanku wynosi w przypadku Miasta 

500 m, a gmin wiejskich 1000 m). 

 

W elektronicznej ankiecie, przeprowadzonej do celów 

projektowych niniejszej Strategii, mieszkańcy Miasta 

wskazali na problemy związane zarówno z publiczną 

komunikacją zbiorową, jak i ogólną mobilnością 

mieszkańców Miasta. Wskazano, iż słabą stroną 

gorzowskiego systemu komunikacji publicznej jest 

zdecydowanie za mała możliwość przesiadania się 

„drzwi w drzwi”, czyli brak odpowiednich węzłów 

przesiadkowych integrujących różne formy 

transportu. 

Wskazano tu także na konieczność koordynacji 

rozkładów jazdy różnych form przemieszczania się 

(autobus, tramwaj, kolej). 

Co ważne, ponad 30% ankietowanych opowiedziało 

się za koniecznością stworzenia większej 

przestrzeni i warunków do przemieszczania się 

pieszych i rowerzystów. 41,6% ankietowanych 

uważa, że w pierwszej kolejności powinno się dążyć  

do zminimalizowania kongestii39 na drogach oraz 

zwiększyć bezpieczeństwo podróżowania.  

Dla respondentów istotnym aspektem jest także 

zwiększenie komfortu podróżowania, na co wpływ  

w zasadniczym stopniu ma zatłoczenie w środkach 

komunikacji zbiorowej, rodzaj pojazdu oraz liczba 

odbywanych kursów w danej relacji. 

 

 

 

 
39 chroniczne zjawisko większego natężenia ruchu środków transportu od 
przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury 

7.2. Zrównoważona mobilność miejska 

 

Współczesny, dynamiczny rozwój Miasta stawia przed 

Organizatorem transportu publicznego wiele wyzwań, 

zarówno ekonomiczno-społecznych, technicznych, 

jak i środowiskowych. W związku z powyższym miasto 

Gorzów Wielkopolski realizuje koncepcję 

zrównoważonej mobilności, której głównym celem jest 

ograniczenie negatywnego wpływu transportu  

na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu 

najwyższych standardów dostępności i jakości usług. 

Miasto Gorzów Wielkopolski dąży do stworzenia 

warunków przestrzennych i instytucjonalnych, które 

ułatwią integrację ruchu pieszego, rowerowego 

samochodowego i komunikacji zbiorowej, co przyczyni 

się do poprawy mobilności wszystkich mieszkańców 

Miasta. 

W celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 

transportu, w odniesieniu do transportu publicznego 

planuje się:  

❖ rozwój komunikacji tramwajowej, jako 

przyjaznej środowisku naturalnemu formy 

przemieszczania się; 

❖ modernizację istniejącej sieci tramwajowej; 

❖ wymianę taboru autobusowego na autobusy 

niskoemisyjne (Euro 6) i bezemisyjne; 

❖ zwiększenie dostępności do transportu 

publicznego dla osób niepełnosprawnych 

poprzez likwidację barier architektonicznych, 

głównie na przystankach;  

❖ dalszą modernizację infrastruktury 

przystankowej; 

❖ podniesienie jakości podróżowania środkami 

transportu publicznego poprzez rozwój 

inteligentnych systemów transportowych 

(ITS). 
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7.3. Ruch pieszy i rowerowy 

 

Dla wielu mieszkańców Miasta rower staje się 

codziennym środkiem transportu, a nie tylko 

i wyłącznie formą rekreacji. Jednakże pomimo 

rosnącego zainteresowania mieszkańców gmin MOF 

GW transportem rowerowym, ilość i stan ścieżek 

rowerowych pozostawia wiele do życzenia. Według 

danych GUS za 2011 r, 2015 r. i 2018 r. spośród gmin 

wchodzących w skład MOF GW, miasto Gorzów 

Wielkopolski odnotowało największy wzrost długości 

tych dróg z 18,8km do 50,6km. Natomiast gmina 

Kłodawa odnotowała największy wzrost długości 

ścieżek rowerowych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców (z 1,83 na 11,03). Spośród wszystkich 

gmin MOF GW gmina Santok oraz gmina Deszczno 

posiadają najmniejszą łączną długość ścieżek 

rowerowych. 
 

Tabela 30. Ścieżki rowerowe w latach 2011-2018 

Jednostka 

terytorialna 

Ścieżki rowerowe w 

km 

Ścieżki rowerowe na 10 

tys. ludności 

2011 2015 2018 2011 2015 2018 

Gorzów 

Wielkopolski 
18,8 42,9 50,6 1,51 3,47 4,08 

Bogdaniec 9,4 3,1 3,1 13,27 4,37 4,34 

Deszczno 0,0 2,9 5,1 0,00 3,11 5,22 

Kłodawa 1,4 24,6 9,5 1,83 29,65 11,03 

Santok 3,2 3,0 4,4 4,03 3,65 5,19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W odniesieniu do planowanego rozwoju transportu 

niskoemisyjnego w Mieście istniejące ścieżki 

rowerowe na terenie MOF GW nie spełniają oczekiwań 

ich użytkowników. Ze względu na niedostateczną 

długość i brak ciągłości ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszych, nie tylko między poszczególnymi gminami 

MOF GW, ale także w obrębie danej gminy, transport 

rowerowy nie stanowi na chwilę obecną 

alternatywnego rozwiązania dla dojazdu do głównych 

ośrodków pracy MOF GW. Na terenie gmin strefy 

zewnętrznej ścieżki wytyczone zostały dotychczas 

m.in. wzdłuż głównych dróg i są to w przeważającej 

części ciągi pieszo-rowerowe.  

 

 

 

Nadal, mimo zrealizowanych i realizowanych 

inwestycji w rozwój ścieżek rowerowych na terenie 

MOF GW dzięki m.in. dofinansowaniu z RPO-Lubuskie 

2020 brak ciągłości w obecnie funkcjonującej sieci 

dróg rowerowych i pieszych oraz ich niewielka łączna 

długość powoduje, iż użytkownicy jednośladów muszą 

zdecydować się na mniej bezpieczne przemieszczanie 

poboczem lub w przypadku jego braku - jezdnią. 

 

Rozpoczęty w Gorzowie Wielkopolskim rozwój 

transportu niskoemisyjnego w dużej mierze skupia się 

na rozwoju środka transportu, jakim jest rower, który 

pełnić będzie jednocześnie funkcje dojazdu do pracy 

oraz formę rekreacyjną. Utworzenie spójnej struktury 

ścieżek pieszo-rowerowych zwiększy znaczenie tej 

formy przemieszczania się oraz docelowo stanie się 

alternatywą dla mieszkańców korzystających  

z transportu samochodowego. 
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7.4. Ruch zewnętrzny w Gorzowie Wielkopolskim 

 

Transport publiczny na terenie MOF GW 

organizowany jest na dwa sposoby:  

❖ poprzez miejską komunikacje tramwajową  

i autobusową w granicach administracyjnych 

Miasta oraz 

❖ poprzez podmiejską komunikację 

autobusową w pozostałych gminach 

należących do strefy funkcjonalnej. 

Operatorem tych usług jest Miejski Zakład Komunikacji 

w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 

 

Podkreślić należy, że Miasto stanowi ważny ośrodek 

koncentracji instytucji publicznych, szkół, zakładów 

produkcyjnych, miejsc rozrywki i handlu, co powoduje 

nieustanny napływ ludności z rejonów o mniejszym 

potencjalne rozwojowym, czyli generuje nowe 

potrzeby komunikacyjne.  

 

W związku z powyższym nie ulega wątpliwości,  

że Miasto dla pozostałych gmin, wchodzących w skład 

MOF GW, stanowi centrum dostępu do usług 

(zwłaszcza edukacyjnych, kulturalnych i społecznych).  

Z drugiej jednak strony sąsiednie gminy wiejskie 

stanowią dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego 

naturalne miejsce wypoczynku oraz rekreacji.  

Mieszkańcy podróżują głównie na linii do i z Gorzowa 

Wielkopolskiego, a największe natężenie ruchu 

obserwowane jest w godzinach porannych, 

w okolicach południa oraz popołudniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Kluczowe działania w zakresie mobilności 

miejskiej 

 

Kluczowe działania w zakresie mobilności miejskiej 

Gorzowa Wielkopolskiego są spójne z podstawowymi 

zadaniami Krajowej Polityki Miejskiej oraz obejmują 

obszary, w których działania są niezbędne,  

aby zrealizować zamierzone cele krajowe. 

 

Kluczowymi działaniami w zakresie mobilności 

miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego są: 

 

Dążenie do zmniejszenia uzależnienia  

od indywidualnych pojazdów przy codziennych 

podróżach. Minimalizacja uzależnienie od prywatnych 

samochodów osobowych w Gorzowie Wielkopolskim 

planowana jest poprzez utworzenie sprawnego 

systemu transportu zbiorowego, który będzie 

obsługiwał wszystkie części Miasta z częstotliwością 

adekwatną do popytu na usługi transportu 

publicznego. Aby osiągnąć postawiony cel Miasto: 

❖ planuje budowę nowej trasy tramwajowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą, co ma na celu 

skomunikowanie Osiedla Górczyn z centrum 

Miasta; 

❖ rokrocznie modernizuje sieć pieszo-rowerową  

i dostosowuje ją do potrzeb mieszkańców; 

❖ podjęło kroki w kierunku modernizacji taboru 

autobusowego, aby zapewnić niskoemisyjny tabor 

publicznej komunikacji zbiorowej. W związku 

z tym, Miasto w roli beneficjenta przy udziale MZK 

jako podmiotu upoważnionego do ponoszenia 

kosztów kwalifikowanych, planuje zakup 8 

autobusów elektrycznych oraz budowę niezbędnej 

infrastruktury ładowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 100



 

101 
 

Optymalizacja sieci linii komunikacji zbiorowej. 

Sieć linii komunikacji zbiorowej powinna 

odzwierciedlać potrzeby i preferencje jej 

użytkowników. W związku z powyższym przewiduje się 

badania subiektywnych ocen, potrzeb i preferencji 

mieszkańców, zarówno na terenie miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego, jak i gmin należących do Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 

oraz modyfikację przebiegu, czasu lub częstotliwości 

kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej  

w zależności od wyników badania. W celu 

optymalizacji sieci linii komunikacji zbiorowej Miasto 

podjęło działania w kierunku stworzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie 

uwarunkowań i kierunków rozwoju układu 

komunikacyjnego miasta. Etap 3 Spójny, optymalny 

układ komunikacyjny miasta w horyzoncie czasowym 

2030 oraz Optymalizacji układu sieci i taryfy opłat 

komunikacji miejskiej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

oraz gmin sąsiadujących, z którymi miasto Gorzów 

Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na lata 2014-2025. 

 

Utworzenie szeregu zachęt do korzystania  

z transportu publicznego. W celu rozwoju 

zrównoważonej mobilności miejskiej planowane jest 

powiązanie siecią ścieżek pieszych wszystkich 

przystanków transportu zbiorowego, znajdujących się 

na terenie Miasta, z największymi generatorami ruchu 

i przestrzeniami publicznymi. W celu minimalizacji 

czasu podróży transportem publicznym przewiduje się 

wprowadzenie priorytetu dla transportu zbiorowego: 

❖ synchronizacja sygnalizacji świetlnych,  

aby przyspieszyć przejazd pojazdów publicznego 

transportu zbiorowego przez Miasto; 

❖ utworzenie buspasów, które wydzielą przestrzeń 

miejską do wyłącznego przemieszczania  

się pojazdów publicznego transportu zbiorowego. 

 

 

Dążenie do utworzenia spójnej infrastruktury 

pieszo-rowerowej.  

W celu rozwoju i popularyzacji alternatywnych 

do samochodów  osobowych form transportu planuje 

się utworzenie  spójnej sieci ścieżek rowerowych, 

a także specjalnie dedykowanych parkingów 

rowerowych oraz serwisów napraw40. Dodatkowo 

planuje się niwelowanie barier przestrzennych dla 

rowerzystów i pieszych oraz synchronizacja 

sygnalizacji świetlnych, co ułatwi sprawne 

przemieszczanie się po Mieście. 

Obecnie, dla poprawy ruchu pieszo-rowerowego  

i popularyzacji tej formy transportu wdrażane 

są następujące rozwiązania: 

❖ separowanie ruchu pieszego oraz rowerowego  

od ruchu pojazdów silnikowych, 

❖ tworzenie nowych ciągów pieszych i rowerowych 

oraz uzupełnianie istniejących fragmentów, 

❖ niwelowanie barier przestrzennych dla 

bezpiecznego przemieszczania się pieszych  

i rowerzystów. 

 

Ograniczenie procesu suburbanizacji.  

Z procesem suburbanizacji, czyli „rozlewania się 

miasta” związanych jest wiele niekorzystnych zjawisk, 

również w odniesieniu do mobilności mieszkańców. 

Ograniczenie rozprzestrzeniania się zabudowy wpłynie 

pozytywnie na jakość usług transportu zbiorowego, 

a tworzenie wielofunkcyjnych i zwartych przestrzeni 

miejskich, które będą oparte o lokalne usługi, wpłynie 

na zmianę stylu życia mieszkańców i zmieni 

ich wymagania transportowe. 

 

Tworzenie multimodalnych węzłów 

przesiadkowych. Na poprawę mobilności miejskiej 

Gorzowa Wielkopolskiego niewątpliwie wpływ będzie 

miała także zaplanowana integracja wszystkich 

środków transportu w jednym punkcie, tzw. węźle 

przesiadkowym. Planuje się organizację transportu 

miejskiego, który będzie spójny z systemem kolei 

pasażerskich, a także powiązany z systemem 

parkingów, dróg rowerowych i ścieżek dla pieszych. 

Dzięki podjętym działaniom w kierunku budowy 

Centrum Przesiadkowego i modernizacji dworca PKP  

w Gorzowie Wielkopolskim powstanie zadaszony 

węzeł przesiadkowy, który umożliwi przesiadanie się  

z pociągu, czy autobusu komunikacji międzymiastowej 

do tramwaju, autobusu MZK lub taksówki. 

 

 

 

 
40 Koncepcja budowy ścieżek rowerowych MOF Gorzowa Wielkopolskiego 

2 

3 

4 

5 
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Rozwój inteligentnych systemów 

transportowych. Planuje się wykorzystywanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu 

zwiększenia interaktywności oraz wydajności 

infrastruktury miejskiej, jak również jej komponentów 

składowych. Rozwój inteligentnych systemów 

transportowych wpłynie na optymalizację zarzadzania 

ruchem, co bezpośrednio będzie oddziaływać  

na poprawę przepustowości danej drogi oraz 

ograniczy występowanie zjawiska kongestii. Planuje 

się zatem m.in.: 

❖ montaż tablic elektronicznych na wyznaczonych 

przystankach autobusowych, 

❖ montaż elektronicznych paneli informacyjnych 

LCD w wyznaczonych wiatach przystankowych, 

❖ montaż systemu SOS na wyznaczonych 

przystankach dwukierunkowego modułu awaryjnej 

komunikacji głosowej z dyspozytorem, 

❖ montaż w wybranych punktach Miasta 

szybkoobrotowych kamer wysokiej rozdzielczości; 

❖ montaż komputerów pokładowych  

w wyznaczonych pojazdach, wraz z niezbędnym 

wyposażeniem tj. modułem GSM, Modułem 

GPRS/EDGE/LTE, 

❖ montaż tablic informacji pasażerskiej  

w wyznaczonych pojazdach, 

❖ montaż kamer monitoringu w wyznaczonych 

pojazdach wraz z rejestratorem strumieni video  

i audio, 

❖ wdrożenie systemu elektronicznej płatności  

za bilety w środkach transportu publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwzględnienie potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Opracowane zostaną 

standardy dostępności taboru oraz infrastruktury 

transportowej dla osób niepełnosprawnych, które będą 

wytycznymi dla projektantów oraz warunkować będą 

pełnię praw obywatelskich osobom  

z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym  

w Mieście obecnie dąży się do poprawy dostępności 

technicznej i przestrzennej do przystanków 

komunikacji publicznej poprzez:  

❖ lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych 

jak najbliżej źródła i celów podróży, 

❖ wyrównywanie poziomu peronów przystankowych 

z pierwszym stopniem podłogi w tramwaju  

i autobusie, 

❖ wprowadzanie oznaczeń na nawierzchni peronu 

dla osób słabowidzących lub niedowidzących, 

❖ wprowadzanie zapowiedzi głosowych 

w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, 

❖ projektowanie uniwersalne w ramach 

realizowanych projektów dofinansowanych z UE. 
 

7 8 
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Załącznik 1. Szczegółowy wykaz taboru MZK S p. z o.o.  
w Gorzowie Wielkopolskim  

 

Lp. Typ autobusu Rok produkcji 
Rodzaj 
napędu 

Ilość miejsc 
siedzących/stojących 

Norma 
emisji 
spalin 

Średnie 

zużycie 
paliwa w 
2019 r 

[//100km[ 

Przebieg 
w km w 
2019 r. 

Pojemność 
baterii 

Wyposażenie 

w system 
rekuperacji 

energii 

1.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 43,50 22 257 x x 

2.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 39,98 37 962 x x 

3.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 44,45 16 325 x x 

4.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 41,16 34 441 x x 

5.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 42,39 33 702 x x 

6.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 41,47 11 075 x x 

7.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 40,92 31 663 x x 

8.  
SOLARIS 

URBINO12 
1999 ON 29/76 EURO-2 42,62 21 091 x x 

9.  
SOLARIS 

URBINO12 
2000 ON 29/76 EURO-2 40,59 49 226 x x 

10.  
SOLARIS 

URBINO12 
2000 ON 29/76 EURO-2 44,72 39 072 x x 

11.  
SOLARIS 

URBINO12 
2000 ON 29/76 EURO-2 40,33 30 593 x x 

12.  
SOLARIS 

URBINO12 
2000 ON 29/76 EURO-2 42,84 20 812 x x 

13.  
SOLARIS 

URBINO12 
2001 ON 29/76 EURO-2 41,68 19 699 x x 

14.  
SOLARIS 

URBINO12 
2001 ON 29/76 EURO-2 39,89 30 072 x x 

15.  
SOLARIS 

URBINO12 
2001 ON 29/76 EURO-2 38,82 38 249 x x 

16.  
SOLARIS 

URBINO12 
2001 ON 29/76 EURO-2 40,76 33 491 x x 

17.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-2 41,13 42 940 x x 

18.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-2 41,90 34 463 x x 

19.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-2 39,21 42 480 x x 

20.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-2 41,07 47 531 x x 

21.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-3 40,61 47 929 x x 

22.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-3 41,53 17 426 x x 

23.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-3 39,79 27 321 x x 

24.  
SOLARIS 

URBINO12 
2002 ON 29/76 EURO-3 42,78 20 604 x x 

25.  
SOLARIS 

URBINO12 
2006 ON 31/74 EURO-3 44,42 37 433 x x 

26.  
SOLARIS 

URBINO12 
2006 ON 31/74 EURO-3 44,15 44 973 x x 

27.  
SOLARIS 

URBINO12 
2006 ON 31/74 EURO-3 41,52 48 170 x x 

28.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 40,79 77 821 x x 

29.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 40,93 80 680 x x 

30.  SOLARIS nU 2016 ON 28/59 EURO-6 38,98 72 949 x x 
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12 

31.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 40,23 66 686 x x 

32.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 40,23 70 152 x x 

33.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 39,54 68 543 x x 

34.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 40,00 71 348 x x 

35.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 41,03 81 590 x x 

36.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 42,37 73 951 x x 

37.  
SOLARIS nU 

12 
2016 ON 28/59 EURO-6 40,34 82 246 x x 

38.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 42,08 79 387 x x 

39.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 43,05 84 346 x x 

40.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 41,56 79 483 x x 

41.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 42,75 73 251 x x 

42.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 43,21 81 886 x x 

43.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 42,51 76 545 x x 

44.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 43,45 81 455 x x 

45.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 40,84 89 239 x x 

46.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 41,65 85 634 x x 

47.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 41,96 83 406 x x 

48.  
Man NL 283 
Lions City 

2011 ON 30/66 EURO-5 40,70 69 401 x x 

49.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 37,73 85 818 x x 

50.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 37,15 86 629 x x 

51.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 38,22 92 968 x x 

52.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 38,71 82 381 x x 

53.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 38,91 87 318 x x 

54.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 39,56 87 064 x x 

55.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 35,47 71 052 x x 

56.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 37,13 84 042 x x 

57.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 38,92 88 098 x x 

58.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 39,60 86 698 x x 

59.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 36,58 89 005 x x 

60.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 37,72 87 086 x x 

61.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 37,99 83 091 x x 

62.  
MAN NL 323 
Lions City 

2017 ON 32/51 EURO6 37,42 92 168 x x 

63.  MAN NL 323 2017 ON 32/51 EURO6 36,71 89 282 x x 
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Lions City 

64.  
MAN NL 273 
Lions City 

2007 ON 31/53 EURO-4 47,31 73 841 x x 

65.  
MAN NL 273 
Lions City 

2007 ON 31/53 EURO-4 45,12 43 562 x x 

66.  
MAN NL 273 
Lions City 

2007 ON 31/53 EURO-4 44,88 60 025 x x 

67.  
MAN NL 273 
Lions City 

2007 ON 31/53 EURO-4 46,05 64 479 x x 

68.  
MAN NL 263 
Lions City 

2004 ON 31/53 EURO-3 42,96 63 391 x x 

69.  
MAN NL 263 
Lions City 

2003 ON 31/53 EURO-3 43,95 69 430 x x 

70.  
MAN NL 263 
Lions City 

2005 ON 33/50 EURO-4 46,65 65 298 x x 

71.  
MAN NL 263 
Lions City 

2005 ON 33/50 EURO-4 48,90 58 366 x x 

72.  MAN NL 313 2009 ON 44/95 EURO-4 55,76 51 098 x x 

73.  MAN NL 313 2009 ON 44/95 EURO-4 53,48 45 498 x x 

74.  MAN NL 313 2009 ON 44/95 EURO-4 51,27 36 726 x x 

75.  MAN NL 313 2009 ON 44/95 EURO-4 54,45 57 382 x x 

76.  MAN NL 313 2009 ON 44/95 EURO-4 49,15 29 035 x x 

77.  MAN NL 313 2009 ON 44/95 EURO-4 54,35 59 035 x x 

78.  MAN NL 313 2008 ON 44/95 EURO-4 52,80 52 579 x x 

79.  MAN NL 313 2009 ON 44/95 EURO-4 58,43 43 479 x x 

80.  MAN NL 363 2017 ON 42/86 EURO-6 48,66 63 431 x x 

81.  MAN NL 363 2017 ON 42/86 EURO-6 46,83 67 654 x x 

82.  MAN NL 363 2017 ON 42/86 EURO-6 44,60 68 602 x x 

83.  MAN NL 363 2017 ON 42/86 EURO-6 48,23 66 506 x x 

84.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

2017 Hybryda 26/56 EURO-6 31,36 87 632 225 Ah TAK 

85.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

2017 Hybryda 26/56 EURO-6 31,07 91 351 225 Ah TAK 

86.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

2017 Hybryda 26/56 EURO-6 31,90 84 936 225 Ah TAK 

87.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

2017 Hybryda 26/56 EURO-6 32,88 90 066 225 Ah TAK 

88.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

2017 Hybryda 26/56 EURO-6 31,40 92 890 225 Ah TAK 

89.  
MAN NL 

253/3T/HYBRID 
SERIEL(250) 

2017 Hybryda 26/56 EURO-6 31,48 96 120 225 Ah TAK 

 

Id: CDC77E50-4A30-4C9D-8F07-627FFA003FF6. Podpisany Strona 108



UZASADNIENIE

„Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego” zawiera analizę możliwych
i planowanych działań, jakie należy podjąć, aby przyczynić się do realizacji celów
i zobowiązań określonych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Programie
Rozwoju Elektromobilności w Polsce w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
(SOR) ze szczególnym uwzględnieniem Planu rozwoju elektromobilności oraz Krajowych ramach
polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Strategia stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju zrównoważonej mobilności, ukierunkowanej na
wykorzystywanie pojazdów zeroemisyjnych, a także na prowadzoną europejską i krajową politykę
klimatyczno – transportową.

Głównym celem Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego jest zniwelowanie
problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego – powietrza atmosferycznego poprzez
redukcję niskiej emisji oraz zmniejszenie ilości uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych.
Strategia przewiduje również poprawę dostępności komunikacji zbiorowej (w tym dla osób
niepełnosprawnych) z wykorzystaniem taboru zeroemisyjnego. Realizacja strategii przyczyni się
do podniesienia atrakcyjności miasta dla mieszkańców oraz osób odwiedzających, m.in. poprzez
poprawę jakości powietrza, dostępność nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych
np. z wypożyczaniem elektrycznych środków transportu, rozwój infrastruktury ogólnodostępnych
stacji ładowania pojazdów elektrycznych, czy też możliwość rozwoju nowego sektora
gospodarczego jakim jest elektromobilność.

Opracowanie dokumentu pn. „Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”
finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2 Strategia
rozwoju elektromobilności”.
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