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Komunikacja miejska na obszarze dziaKomunikacja miejska na obszarze działłania ania 
MZKZGMZKZG

Transport zbiorowy na obszarze metropolitalnym 

organizowany jest przez:

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o,

PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.



Organizatorzy transportu na obszarze MZG (1/4)Organizatorzy transportu na obszarze MZG (1/4)

ZarzZarząąd Transport Miejskiego w Gdad Transport Miejskiego w Gdańńskusku
•ZTM organizuje przewozy na terenie miasta Gdańska 

i sześciu gmin ościennych.

•Środki transportu: autobusy, tramwaje, tramwaje

wodne (w okresie letnim).

•Tabor: 252 autobusy, 102 zestawy tramwajowe. 

•4 przewoźników, w tym:

ZKM Gdańsk (autobusy, tramwaje),

PKS Gdańsk, Warbus (autobusy),

Żegluga Gdańska (tramwaje wodne).

• Udział ZTM wśród przewoźników komunalnych 

(wkm): 58%.

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



Organizatorzy transportu na obszarze MZG (2/4)Organizatorzy transportu na obszarze MZG (2/4)

ZarzZarząąd Komunikacji Miejskiej w Gdynid Komunikacji Miejskiej w Gdyni
•Organizuje przewozy na terenie Gdyni i 9 

gmin ościennych.

•Środki transportu: autobusy, trolejbusy, 

tramwaje wodne (w sezonie letnim).

•Tabor: 261 autobusów, 86 trolejbusów.

•9 przewoźników, w tym:

PKT (trolejbusy),

Żegluga Gdańska (tramwaje wodne),

7 przewoźników autobusowych (2 spółki 

miejskie i 5 prywatnych).

•Udział ZKM wśród przewoźników komunalnych 

(wkm): 38%.

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



Organizatorzy transportu na obszarze MZG (3/4)Organizatorzy transportu na obszarze MZG (3/4)

MMiejski Zakiejski Zakłład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.ad Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

•Organizuje i wykonuje przewozy autobusowe 

dla miasta Wejherowa i czterech gmin 

ościennych.

•Tabor: 27 autobusów.

•Udział MZK wśród przewoźników komunalnych 

(wkm): 4%.

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



Organizatorzy transportu na obszarze MZG (4/4) Organizatorzy transportu na obszarze MZG (4/4) 

PKP Szybka Kolej Miejska PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trw Tróójmiejmieśście Sp. z o.o.cie Sp. z o.o.

•SKM tworzy tzw. kręgosłup komunikacyjny 

dla obszaru metropolitalnego.

•Na trasie linii SKM w obszarze metropolii 

trójmiejskiej znajdują się 33 przystanki.

•Częstotliwość kursowania pociągów w godzinie 

szczytu komunikacyjnego wynosi 7 minut.

•Liczba pasażerów w 2008 r.: 39 milionów.



Proces dezintegracji komunikacji miejskiej Proces dezintegracji komunikacji miejskiej 
na obszarze MZKZGna obszarze MZKZG

•1989: Podział WPK na cztery przedsiębiorstwa komunikacyjne: 
w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim.
•1991: Próba powołania związku komunalnego Gdańska, Gdyni 
i Sopotu oraz organizacji na jego szczeblu aglomeracyjnego 
zarządu transportu. 
•2003 r. Gminy tworzące metropolię powołały Radę
Metropolitalną.
•2007 r. Powołano Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki 
Gdańskiej.
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Metropolitalny ZwiMetropolitalny Zwiąązek Komunikacyjny Zatoki zek Komunikacyjny Zatoki 
GdaGdańńskiej skiej 



Obszar Metropolii Zatoki GdaObszar Metropolii Zatoki Gdańńskiej skiej 
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Wybrane statutowe zadania MZKZG Wybrane statutowe zadania MZKZG 

•Kształtowanie  polityki komunikacyjnej na terenie gmin –
członków Związku.
•Wprowadzanie, uchwalanie cen i rozliczanie przychodów 
z biletów aglomeracyjnych.
•Badanie rynku usług lokalnego transportu zbiorowego.
•Programowanie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego.
•Planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego.
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Zasady finansowania MZKZGZasady finansowania MZKZG

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

2. Dodatkowo każda gmina dopłaca do funkcjonowania biletów 
metropolitalnych.

3. Samorząd Województwa Pomorskiego przekazuje 
bezpośrednio środki finansowe dla PKP SKM w celu 
refundacji utraconych przychodów z tytułu honorowania 
biletów metropolitalnych.
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Realizacja wybranych zadaRealizacja wybranych zadańń przez MZKZG (1/7)przez MZKZG (1/7)

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

• Emisja i rozliczanie sprzedaży 
biletów metropolitalnych.
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Realizacja wybranych zadaRealizacja wybranych zadańń przez MZKZG (2/7)przez MZKZG (2/7)

• Opracowanie koncepcji 
zintegrowanej taryfy za 
usługi transportu 
komunalnego i kolejowo -
komunalnego na 
obszarze MZKZG.
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Realizacja wybranych Realizacja wybranych 
zadazadańń przez MZKZG (3/7)przez MZKZG (3/7)

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



Realizacja wybranych zadaRealizacja wybranych zadańń przez przez 
MZKZG (4/7)MZKZG (4/7)

• Promocja biletów 
metropolitalnych:

plakaty,
ulotki,
reklama radiowa,
reklama prasowa.
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Realizacja wybranych zadaRealizacja wybranych zadańń przez przez 
MZKZG (5/7)MZKZG (5/7)
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• Promocja komunikacji miejskiej.



Realizacja wybranych zadaRealizacja wybranych zadańń przez przez 
MZKZG (6/7)MZKZG (6/7)
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• Koordynacja działań związanych z    
obchodami Dnia Bez Samochodu.



Realizacja wybranych zadaRealizacja wybranych zadańń przez przez 
MZKZG (7/7)MZKZG (7/7)
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• Prowadzenie działań
integrujących i promujących ofertę
Tramwajów Wodnych.



BILETY METROPOLITALNE BILETY METROPOLITALNE 



Rodzaje i ceny biletRodzaje i ceny biletóów metropolitalnychw metropolitalnych



ZasiZasięęg wag ważżnonośści biletci biletóów metropolitalnych w metropolitalnych 
w pociw pociąągach SKMgach SKM



SprzedaSprzedażż biletbiletóów metropolitalnych w metropolitalnych 

od momentu ich wprowadzenia w 2008 r.od momentu ich wprowadzenia w 2008 r.
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Struktura sprzedaStruktura sprzedażży bilety biletóów metropolitalnych w metropolitalnych 
ze wzglze wzglęędu na rodzaj biletu w 2008 r.du na rodzaj biletu w 2008 r.

2323



Kierunki rozwoju w zakresie integracji komunikacji Kierunki rozwoju w zakresie integracji komunikacji 
miejskiej na obszarze MZGmiejskiej na obszarze MZG

w bliw bliżższej perspektywie czasowejszej perspektywie czasowej

1. Rozszerzenie obowiązywania oferty biletów metropolitalnych 
na pociągi PR, zakontraktowane w ramach umowy z Pomorskim 
Urzędem Marszałkowskim.

2. Wprowadzenie koordynacji rozkładów nocnej komunalnej 
komunikacji autobusowej z pociągami SKM.

3. Uruchomienie na stronie Związku zintegrowanej wyszukiwarki 
połączeń.

4. Wdrożenie ujednoliconych przepisów taryfowych i porządkowych.
5. Wprowadzenie jednakowych zasad w zakresie:

• oznakowania linii komunikacyjnych,
• oznakowania przystanków i węzłów integracyjnych,
• numerów inwentarzowych taboru.
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Kierunki rozwoju w zakresie integracji komunikacji Kierunki rozwoju w zakresie integracji komunikacji 
miejskiej na obszarze MZGmiejskiej na obszarze MZG

w dalszej perspektywie czasowejw dalszej perspektywie czasowej

Realizacja kolejnych zapisów statutowych -po osiągnięciu 
stanu pełnej integracji:

• zatrudnianie przewoźników,
• kontrola przewoźników w oparciu o wypracowane, 

jednolite standardy jakości usług,
• nadzór i regulacja ruchu,
• dystrybucja i kontrola biletów,
• utrzymywanie przystanków i węzłów integracyjnych.
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PodsumowaniePodsumowanie

1. Wprowadzenie wspólnych biletów metropolitalnych 
zwiększyło jakość i atrakcyjność metropolitalnego systemu 
transportowego przede wszystkim dla mieszkańców 
podróżujących po obszarze więcej niż jednej gminy 
i turystów.

2. Pozostała, dominująca część mieszkańców odczuje wymierne 
korzyści z wprowadzonych rozwiązań dopiero 
po zrealizowaniu kolejnych etapów integracji. 
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