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DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TRANSPORTU  
ZRÓWNOWAŻONEGO W RZESZOWIE 

 
W artykule zostały omówione problemy związane z funkcjonowaniem transportu osób na terenie miast. Dynamiczny roz-

wój miast i wzrost dochodu ludności w wielu przypadkach przyczynił się do ograniczenia roli transportu publicznego i nad-
miernego wzrostu ruchu samochodów osobowych. Tendencja ta jest szkodliwa dla środowiska. Pociąga za sobą wzrost zapo-
trzebowania na paliwa ropopochodne, ogranicza komfort życia w mieście i w efekcie końcowym na skutek kongestii generuje 
dodatkowe koszty związane z działalnością firm i ludzi na obszarze miejskim.  

Zgodnie z polityką UE ta szkodliwa tendencja musi zostać ograniczona. Przyczynić do tego ma się w znacznym stopniu 
rozwój transportu zrównoważonego. Na przykładzie miasta Rzeszowa omówione zostały wybrane działania i środki przedsię-
wzięte w ramach rozwoju transportu zrównoważonego.  

 

WSTĘP 

Potrzeby przewozowe są związane z chęcią zaspokojenia in-
nych potrzeb takich jak np. nauka, praca, wypoczynek. Potrzeby 
przewozowe mają wtórny charakter, tzn. są ściśle związane z za-
spokojeniem tzw. potrzeb pierwotnych. Potrzeba przewozowa jest 
rozumiana jako potrzeba przemieszczenia się z miejsca początko-
wego do miejsca docelowego, w ściśle określonym czasie. Potrzeby 
przewozowe możemy podzielić ze względu na różne kryteria. Po-
działem, który występuje najczęściej [1]  jest podział ze względu na 
konieczność ich zaspokojenia. Dzieli on potrzeby na: fakultatywne, 
względnie obligatoryjne, bezwzględnie obligatoryjne. Problemy 
związane z transportem osób i ich mobilnością są szczególnie 
istotne na terenie miast. 

W miastach Europy, zamieszkuje około 70% ludności UE. 
Mieszkańcy tych miast wytwarzają około 80% PKB Unii [3]. Mobil-
ność w miastach staje się jednak coraz trudniejsza i coraz mniej 
efektywna. Nadal opiera się ona w dużej mierze na użyciu pojazdów 
prywatnych o napędzie konwencjonalnym. Pojazdy te w trakcie 
swojego ruchu są źródłem wielu szkodliwych oddziaływań, generu-
jących dodatkowe koszty i straty w wielu obszarach [4].  Do takich 
najistotniejszych szkodliwych oddziaływań zaliczyć można: konge-
stie, wypadki, hałas, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatycz-
ne, zużycie i degradacje infrastruktury transportowej  i miejskiej. 
Koszty tych szkodliwych oddziaływań są znaczne. Same zatory 
komunikacyjne w wielu miastach europejskich przekraczają wiele 
miliardów dolarów rocznie. Dla Paryża [7]  koszt ten na rok 2013 był 
oszacowany na 11,7 mld $.  Obszary miejskie mają również wysoki 
23 procentowy udział w całkowitej emisji CO2 z transportu drogowe-
go, który z kolei jest źródłem 73 procent emisji CO2 [5] do atmosfe-
ry. Zgodnie z wytycznymi UE miasta muszą spotęgować wysiłki, aby 
odwrócić niekorzystne tendencje w zużyciu paliwa i emisji składni-
ków toksycznych. Celem tych wysiłków powinno być osiągnięcie 60-
procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ze względu na 
dużą gęstość zaludnienia w miastach oraz wysoki poziom ruchu na 
trasach o niewielkich długościach system transportu publicznego 
jest preferowanym rozwiązaniem. Daje on większe możliwości 
redukcji całkowitej emisji składników toksycznych w mieście w 
porównaniu do transportu realizowanego za pomocą samochodów 

osobowych wyposażonych w konwencjonalne układy napędowe. 
Przepisy unijne dotyczące jakości powietrza oraz coraz bardziej 
rygorystyczne normy emisji dla pojazdów drogowych mają na celu 
zapewnienie ochrony obywateli przed narażeniem na szkodliwe 
skutki zanieczyszczeń powietrza i pyłu zawieszonego. Miasta w 
prawie wszystkich państwach członkowskich nadal mają jednak 
trudności ze spełnieniem tych wymogów prawnych. Jednym z głów-
nych celów pracy jest pokazanie na przykładzie polskiego miasta o 
średniej wielkości działań zmierzających do odwrócenia niekorzyst-
nego trendu i zwiększenia roli i znaczenia transportu publicznego. 
Wszystkie podejmowane działania są zgodne z koncepcją rozwoju 
transportu zrównoważonego, który zakłada minimalizację wpływu 
działalności człowieka na środowisko. Środowisko naturalne należy 
eksploatować w taki sposób by zapewnić możliwości korzystania z 
niego przez przyszłe pokolenia. Zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju można przyjąć, że także transport powinien w jak 
najmniejszym stopniu oddziaływać na otoczenie.  

1. CHARAKTERYSTYKA  MIASTA 

Rzeszów to największe miasto w Polsce południowo-
wschodniej, o powierzchni 120,4 km2, zamieszkiwane według stanu 
z dnia 30.06.2017 przez 188 900 mieszkańców [10].  

Miasto to jest stolicą województwa podkarpackiego i zarazem 
ważnym ośrodkiem gospodarczym, handlowym, przemysłowym, 
kulturalnym i akademickim. Miasto jest położone na skrzyżowaniu 
istotnych drogowych szlaków komunikacyjnych, blisko granic ze 
Słowacją i Ukrainą. Rzeszów ma wyraźnie ukształtowaną strefę 
zabudowy śródmiejskiej, która ma układ promienisto – koncentrycz-
ny, dzielnice przemysłowe i mieszkaniowe są widocznie rozgrani-
czone. Miasto jest podzielone na 30 osiedli, najbardziej zaludnione 
jest osiedle Nowe Miasto – 14 198 mieszkańców, natomiast naj-
mniej osób zamieszkuje osiedle Bzianka – 618 [10]. Gęstość zalud-
nienia w Rzeszowie należy do najniższych w Polsce wśród miast o 
średniej wielkości. W mieście występuje dużo terenów rekreacyj-
nych i zielonych. Lewobrzeżna część Rzeszowa charakteryzuje się 
bardziej zwartą zabudową, w której występują głównie budynki 
mieszkalne. W ostatnich latach następował stały wzrost ludności co 
pokazano na rys. 1a. Duży udział w tym wzroście liczby mieszkań-
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ców ma poszerzanie granic miasta i tym samym wzrost jego obsza-
ru co pokazuje rysunek 1b. 

 
Rys. 1. Rozwój miasta na przestrzeni ostatnich lat a) liczba miesz-
kańców, b) powierzchnia miasta 

 
Wraz ze wzrostem liczby ludności przyrastała również liczba 

zarejestrowanych samochodów osobowych. Rysunek 2a pokazuje 
liczbę zarejestrowanych samochodów osobowych. Rysunek 2b 
prezentuje stan nasycenia tymi pojazdami na 1000 mieszkańców. 

 

 Rys. 2. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych na 
terenie miasta a) ogółem, b) w odniesieniu na 1000 mieszkańców  

 
Według danych [10] w mieście na dzień 31 grudzień 2015 było 

82415 osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych o liczbie 
pracujących powyżej 8 osób. Liczba firm zarejestrowanych w Rze-
szowie na koniec 2016 roku wynosiła  - 26 489. W mieście znajdują 
się cztery szkoły wyższe i jedna jednostka zamiejscowa. Łączna 
liczba studentów w roku 2015/2016 wynosiła 43 827 osób. Porów-
nując tą wartość z liczbą mieszkańców daje to jeden z wyższych 
wskaźników w Europe. We wszystkich szkołach działających na 
terenie miasta (podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i policealne) 
w roku 2015 uczyło się 37419 uczniów. 

2. TRANSPORT PUBLICZNY W RZESZOWIE  

Rozwój miasta ilościowy i obszarowy generuje duże potoki pa-
sażerów. Za transport publiczny i jego organizacje odpowiadają dwa 
podmioty należące do miasta. Podmioty odpowiedzialne za organi-
zowanie transportu publicznego oraz realizację usług przedstawia 
tabela 1. 

 
Tab. 1. Zadania wybranych  podmiotów na rynku publicznego 

transportu Miasta Rzeszów.  
Podmiot Zadania 

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Rzeszowie 

Organizowanie funkcjonowania 
transportu publicznego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
– Rzeszów Sp. z o.o. 

Świadczenie usług w transporcie  
publicznym 

 
Przez teren miasta przebiegają również linie komunikacyjne in-

nych przewoźników. Skupiają się oni jednak wyłącznie na dowozie 
pasażerów do Rzeszowa i można przyjąć, że nie biorą udziału w 
zaspokajaniu potrzeb transportowych na terenie miasta. 

Rzeszowska komunikacja publiczna w grudniu 2017 roku skła-
dała się z 46 linii autobusowych zwykłych, 3 linii specjalnych oraz 3 
linii nocnych. Linie komunikacyjne transportu publicznego obsługi-
wane były przez 179 autobusów. W tej liczbie  Udział autobusów 
niskopodłogowych i niskowejściowych stanowi 87,2%. Udział auto-
busów zasilanych gazem ziemnym wynosił 37,4%. Natomiast średni 
wiek taboru wynosił 8 lat.  

Spośród tych wcześniej wymienionych linii autobusowych 
sześć należy do grupy linii priorytetowych, których częstotliwość 
kursowania w godzinach szczytowych wynosi 10–15 minut. W 
systemie komunikacji miejskiej dodatkowo można wyodrębnić linie 
podstawowe kursujące co 20-30 minut oraz uzupełniające. Rze-
szowska komunikacja miejska charakteryzuje się występowaniem 
dwóch szczytów – porannego w godzinach 6:30 – 8:30, oraz popo-
łudniowego w godzinach 14:00 – 16:00. 

 

 
Rys. 3. Przewozy komunikacją publiczną realizowane przez MPK 
Rzeszów 

 
Do 2012 roku w przewozach komunikacji publicznej realizowa-

nej przez MPK Rzeszów obserwowany jest spadek tych przewozów 
co pokazano na rysunku 3.  Działo się tak pomimo wzrostu liczby 
mieszkańców. Rosnące wraz ze wzrostem liczby mieszkańców 
potrzeby przewozowe zaspokajane były w głównym stopniu przez 
transport indywidualny. Jest to tendencja niekorzystna z punktu 
widzenia zużycia energii i emisji substancji szkodliwych. W roku 
2013 władze miasta podjęły zdecydowane kroki w kierunku poprawy 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Od tego czasu 
zauważalny jest powolny wzrost liczby pasażerów korzystających z 
komunikacji publicznej. 
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3. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PODEJMOWANE 
PRZEZ WŁADZE MIASTA 

Z punktu widzenia zużycia paliwa i zanieczyszczenia środowi-
ska oraz zatłoczenia ulic najmniej korzystnym sposobem podróżo-
wania są przejazdy realizowane samochodami osobowymi. W 
sposób poglądowy pokazuje to rysunek 4 przedstawiający tylko 
poziom emisji CO2 na 1 pasażerokilometr. Prezentowane dane 
odnoszą się do miast zachodniej Europy [6]. W Polsce napełnienie 
autobusów jest dużo większe od podanej średniej wartości 12,7 
pasażera. W godzinach szczytów komunikacyjnych w centrum 
Rzeszowa średnie napełnienie autobusu osiąga wartość od 30 do 
50 pasażerów. Wobec tego wyniki dla miast polskich będą jeszcze 
bardziej korzystne dla autobusów w porównaniu z samochodami 
osobowymi. Wartość emisji CO2 na 1 pasażerokilometr w transpor-
cie autobusowym będzie około 3-4 razy mniejsza niż w przypadku 
wykorzystania samochodów osobowych. Podobnie będzie przed-
stawiać się sytuacja w przypadku zużycia paliwa. Przy długości 
trasy około 10km i napełnieniu autobusu 30 osobami zużycie paliwa 
na 1 pasażerokilometr wyniesie około 0,015 dm3. Przy transporcie 
30 osób 20 samochodami osobowymi na tej trasie zużycie paliwa 
wynosić będzie około 0,055 dm3 na 1 pasażerokilometr. 

 

 
Rys. 4. Emisja CO2 na 1 pasażerokilometr w miastach Europy 
zachodniej 

 
W podjętych działaniach przez władze miasta wyróżnić można 

parę obszarów, w których podejmowane są odpowiednie działania. 
Znaczna część działań związana jest z usprawnieniem funkcjono-
wania komunikacji miejskiej. W ramach innego obszaru działań 
preferowane są zero emisyjne formy transportu. Wszystkie te dzia-
łania mają na celu zmianę preferencji przy wyborze środka transpor-
tu i tym samych ograniczenie ruchu samochodów osobowych będą-
cych zgodnie z rysunkiem 4 największym źródłem emisji CO2 na 
pasażerokilometr.  Działania miasta wspierane były w latach 2007-
2013 przez program [8]  Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski 
Wschodniej.  W ramach tego programu zaprojektowano i wdrożono 
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicz-
nym (ZSZRiTP) wraz z dedykowaną mu platformą [2] teleinforma-
tyczną (PTITS). Dokonano zakupu nowoczesnego taboru autobu-
sowego. W ramach zadania zakupionych zostało 80 nowoczesnych, 
ekologicznych autobusów, spełniających normę emisji spalin EEV: 
– 30 autobusów 12-metrowych na olej napędowy, 
– 30 autobusów 12-metrowych na gaz ziemny,  
– 20 autobusów 10-metrowych na olej napędowy. 

Przebudowano lokalny układ komunikacyjny i dokonano mo-
dernizacji infrastruktury na potrzeby transportu publicznego. Utwo-
rzono 11,4 km bus-pasów, zapewniając tym samym  sprawniejsze 
funkcjonowanie komunikacji publicznej w godzinach szczytów ko-
munikacyjnych. W latach funkcjonowania programu rozbudowano 
także sieć ścieżek rowerowych co pokazane zostało na rysunku 5a. 
W porównaniu do innych miast polskich w przeliczeniu na tysiąc 

mieszkańców miasto Rzeszów dysponuje dość dobrze rozbudowa-
na siecią ścieżek rowerowych co zauważyć można na rysunku 5b. 
Prezentowany rysunek przedstawia długość ścieżek rowerowych 
przypadających na 10 tyś. mieszkańców w wybranych miastach 
Polski. Wykres opracowany został na podstawie danych GUS [9].  

 
Rys. 5. Ścieżki rowerowe w Rzeszowie a) stan w poszczególnych 
latach, b) porównanie Rzeszowa z wybranymi miastami Polski 
 

W dniu 14 czerwca 2017 roku [8] została zawarta nowa umowa 
o dofinansowanie projektu Gminy Miasto Rzeszów pn. „Rozwój 
systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, o środki przyznane 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 
Projekt przewiduje zakup 50 nowoczesnych i ekologicznych autobu-
sów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej 
liczbie zakupionych autobusów ma być 10 zeroemisyjnych elektro-
busów. Elektrobusy te mają być wykorzystywane przez najbardziej 
obciążone linie komunikacji miejskiej przebiegające przez centrum 
miasta. Wybudowany zostanie również odpowiedni system ładowa-
nia akumulatorów w zajezdni i na przystanku końcowym. W ramach 
programu przebudowane zostaną wybrane skrzyżowania, infrastruk-
tura drogowa i pieszo – rowerowa oraz zatoki autobusowe wraz z 
wymianą wiat przystankowych. W ramach projektu o nowe funkcjo-
nalności zostanie także rozbudowany Rzeszowski Inteligentny 
System Transportowy (RIST), służący do zarządzania ruchem oraz 
transportem publicznym na terenie miasta Rzeszowa. Zakończenie 
realizacji projektu planowane jest na 31 grudnia 2018 r. 

PODSUMOWANIE 

Prowadzone działania przez władze miasta na rzecz rozwoju 
transportu zrównoważonego są trwałe i konsekwentne. Wspierane 
są odpowiednimi funduszami EU [8]. Prowadzą do wzrostu atrak-
cyjności transportu publicznego i rozwoju transportu zero emisyjne-
go, do którego zalicza się również transport rowerowy. W wyniku 
zrealizowanych działań nastąpiło skrócenie czasu podróży komuni-
kacją miejską i upłynnienie ruchu na obszarach objętych kongestią. 
W najbliższej perspektywie czasu przewiduje się, że dokonane 
zostanie powiązanie transportu publicznego z indywidualną komuni-
kacją rowerową i pieszą oraz samochodową. Stworzony zostanie 
tym samym  tzw. łańcuch ekomobilności.  Inwestycje w transport o 
alternatywnych systemach napędowych przyniosą dalszą poprawę 
efektywności energetycznej. Poprzez poprawę efektywności ener-
getycznej transportu miejskiego zmniejszone zostanie negatywne 
oddziaływanie na środowisko, w tym redukcja hałasu i drgań oraz 
emisja gazów cieplarnianych, głównie CO2. Przy przeciętnym prze-
biegu autobusu miejskiego rzędu 50-60 tyś. km rocznie wprowa-
dzenie do eksploatacji 10 elektrobusów pozwoli zaoszczędzić od 
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220 tyś. do 264 tyś. dm3 oleju napędowego przy założeniu średnie-
go spalania 44dm3 na 100km. W przypadku autobusów wykorzystu-
jących do napędu CNG będzie to od 330 tyś. do 396 tyś. m3. Reali-
zacja wszystkich wymienionych zadań będzie miała wyraźny wpływ 
na poprawę jakości życia w mieście i ochronę środowiska. 
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Actions for sustainable development of transport in Rzeszow  

The article presented the problems connected with the 
operation of people transport in cities. The dynamic devel-
opment of cities and the increase in the income of the popula-
tion has in many cases contributed to limiting the role of 
public transport and the excessive growth of passenger traf-
fic. This tendency is harmful to the environment. It entails an 
increase in the demand for petroleum fuels, reduces the com-
fort of living in the city and, as a result, congestion generates 
additional costs for businesses and people in urban areas.In 
line with EU policies, this damaging tendency must be lim-
ited. The development of sustainable transport is to a large 
extent possible. An example of the city of Rzeszow is de-
scribed the selected actions and measures undertaken within 
the framework of the development of sustainable transport. 
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