
publicznego transportu zbiorowego.

wykorzystana. Wymaga to zaplanowania odpowiedniego standar-

publicznego transportu zbiorowego.
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Projektowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
w planach transportowych 

rowy, postulaty przewozowe.



nymi przez pojazdy transportu zbiorowego, natomiast wyznacz-

pejskiej) tym zagadnieniom w ustawie o publicznym transporcie 

ra problematyka projektowania rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego oraz odpowiedniego ujmowania w planach transpor-

znaczonego celu. Znaczenie prowadzenia odpowiedniej polityki 

zanych z transportem miejskim oraz na podstawie wytycznych 

Zgodnie z zapisami ustawy organizatorem publicznego trans-
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szarze, przy czym organizator publicznego transportu zbiorowego 

 gmina – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

 

nami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

 

 powiat – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

 

tami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w po-

 

 

porcie morskim;
 

planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu 

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komuni-

 

przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na 

 

publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia lub 

zadania organizatora wykonuje: 
 

 

 w przypadku miasta na prawach powiatu – prezydent miasta 
na prawach powiatu,

 w przypadku powiatu – starosta,
 

jest posiadanie umowy z organizatorem transportu. 

niu do organizatora zamiaru wykonania takiego przewozu i wyda-

, ustawa o transporcie kolejowym i ustawa o transporcie 
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Regulacja rynku

Organizacja przewozów

Realizacja przewozów

Gmina, powiat, województwo

Organizator

Operatorzy Przewoźnicy



cji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia 

linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w zakresie linii 
komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze. 

plan w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

cedura prac nad planem wymaga przeprowadzenia przed jego 

 

 

 

 

 

 

 

 stanu zagospodarowania przestrzennego, 
 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
 

 

 

zbiorowego, 
 

 

 

wego jest organizowanie publicznego transportu zbiorowego. 

przewozowych, jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich 

 

 

 

 

 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizator doko-

Trzecim i ostatnim zadaniem organizatora, opisanym w usta-

 negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian wprowadzanych do umo-
wy z operatorem;

 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 

 analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wy-

zbiorowego;
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dem osobowym;
 

 

 

struktury transportowej;
 

 

 

 

temami transportu publicznego i indywidualnego).

transportu zbiorowego: 
 

 

 

podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego.

 

 

kierunki integracji publicznego transportu zbiorowego, w tym na 

 

statystycznie istotnych i wyczekiwanych 

 

priorytetu dla komunikacji autobusowej na 

tramwajowej i stacji kolejowych oraz wybra-
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Plan transportowy
ministerstwa właściwego ds. transportu

Plan transportowy
uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego

Miejskie plany transportowe
uchwalone odpowiednio przez rady miasta:

Gdańska, Gdyni, Słupska, Tczewa i Wejherowa

Powiatowe plany transportowe
uchwalone odpowiednio przez rady powiatu:

chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego,
kwidzyńskiego, słupskiego, starogardzkiego,

tczewskiego i wejherowskiego



2

 

 w odniesieniu do postulatu kosztu – utrzymanie dotychczaso-

 

 

 

 

 

 

 

 
2

w pojazdach komunikacji miejskiej), wprowadzenie komunika-

 

 w zakresie kosztu – utrzymanie dotychczasowych relacji cen 

 

 

drogowym komunikacji trolejbusowej i autobusowej;
 

przyspieszonych pow. 1 min;
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tramwajowego, trolejbusowego i kolei miejskich oraz odpowied-
) oraz zapewnienie 

 

 

 
2

 

jonie dworca kolejowego i autobusowego, oraz zapewnienie 

 w zakresie kosztu – utrzymanie dotychczasowych relacji cen 

 

 

transportu publicznego w ruchu ulicznym, zapewnianie ade-

 

 

 

jako alternatywa dla komunikacji zbiorowej i samochodowej ko-

komunikacja miejska przewozy drogowe na obszarze miasta 
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regionalnych i miejskich dokumentach planistycznych.

nie dotychczasowego wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb 

1. , 

2. 

nr 1–2.

dr 
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sustainable transport, public transport, transport demands.


