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Citadis (producent – Alstom), ul. 3-go Maja, Katowice (23.05.2018 r.)

Marek Graff

Nowe inwestycje w systemy tramwajowe w Polsce
Wraz ze zrealizowanymi w ostatnich latach licznymi zakupami taborowymi przedsiębiorstwa komunikacyjne eksploatujące tramwaje
w Polsce wykonały także remonty infrastruktury, czy zbudowały
całkowicie nowe odcinki sieci. Zakres wykonanych prac jest związany nie tylko z możliwościami finansowymi, ale także znaczeniem
komunikacji tramwajowej w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Większość przewoźników w latach 90. pozyskała używane
tramwaje (przeważnie z Niemiec), zakupy nowych pojazdów odkładając na terminy późniejsze (nowy tramwaj jest ok. 10-krotnie
droższy od nowego autobusu). Akces Polski do UE w maju 2004 r.
spowodował, iż pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania
do rozwoju i modernizacji infrastruktury. Dodatkowo obecna polityka UE wspiera transport szynowy w miastach (tramwaje, metro),
który z racji wykorzystywania napędu elektrycznego jest bardziej
przyjazny środowisku naturalnemu. Należy dodać, iż zdecydowana
większość nowych tramwajów zakupionych przez polskich przewoźników została zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce, choć
znaczna część podzespołów doń pochodzi z importu. Obecnie modernizacja sieci tramwajowych oraz zakupy nowego taboru w Polsce wprawdzie nie mają już tak wysokiej dynamiki jak 5–10 lat
temu, jednak obserwowany jest trend stabilny – konsekwentna modernizacja sieci oraz sukcesywne zakupy taborowe. Można uznać,
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iż po kryzysowych latach 90., gdy remonty sieci czy pozyskiwanie nowych pojazdów były wstrzymane, po wykonaniu najbardziej
pilnych napraw torowisk czy skasowaniu najstarszych pojazdów
po 2004 r. (akcesja do UE, dostępność nowych funduszy pomocowych, itp.), przewoźnicy uzyskali akceptowalny poziom świadczonych usług. Zatem komunikacja tramwajowa w Polsce przeżywa
obecnie swój rozkwit jako ekologiczny środek transportu, a w większości miast pojawiły się również nowe odcinki sieci tramwajowej.
Poza tym obserwowana jest także stabilizacja na rynku producentów tramwajów w Polsce: dawny lider rynku – Pesa dzieli miejsce
także z innymi podmiotami – firmami Stadler-Solaris i Modertrans.
Słowa kluczowe: tramwaje, modernizacje sieci tramwajowej, Pesa,
Moderntrans, Solaris, Konstal.

Po zakończeniu licznych zakupów taborowych w ostatnich latach
przewoźnicy eksploatujący sieci tramwaje w Polsce wykonali
również remonty infrastruktury, czy zdecydowali się rozbudować
istniejące sieci o nowe odcinki. Zakres zrealizowanych inwestycji
jest pochodną przede wszystkim możliwości finansowych, ale
także skalą znaczenia komunikacji tramwajowej w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej. Przykładowo historyczna zabudowa w centrum Krakowa, w tym niemożność poszerzenia ulic
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Tab. 1. Planowane dostawy fabrycznie nowych tramwajów (podpisane umowy), stan na połowę 2019 r.
Przewoźnik

Producent

Rodzina

Typ

MZK Bydgoszcz

Pesa

Swing

b.d.

MPK Częstochowa

Pesa

Twist II

b.d.

ZKM Elbląg

Modertrans

Gdańskie Autobusy i Tramwaje
MZK Gorzów Wlkp.
Tramwaje Śląskie

Pesa
Pesa
Modertrans

Jazz Duo
Twist
b.d.

Pesa
Stadler-Solaris
Durmazlar,
Turcja

Liczba
Szerokość Liczba
członów
toru [mm] pojazdów
w pojeździe
3
3
1 000
15
5
1 435
10
3

2017
2018
~2019

Opcja
na kolejne
pojazdy

5

4

1

?

–

b.d.
b.d.
b.d.

1 435
1 435
1 435

5
3
1

~2019
2019
?

–
6
–

Twist

b.d.

1 435

3

?

–

Tramino

b.d.

1 435

15
14
10
27
8
50

b.d.

2020

–

Panorama

b.d.

1 435

12

3

~2019

12

Modertrans

Moderus
Gamma

LF 01 AC
LF 02 AC

1 435

5

2017
2018–2019

–

ZTM Warszawa

Hyundai Rotem,
Korea Płd.

b.d.

b.d.

1 435

MPK Wrocław

Modertrans

MPK Kraków
MPK Olsztyn
MPK Poznań

Moderus Beta MF 24 AC

powoduje, iż tramwaje, z racji większej zdolności przewozowej
w porównaniu z autobusami, będą preferowane. Zapewne stąd
Kraków otrzymał jako jeden z pierwszych tramwaje nowej generacji dostarczone przez Bombardiera.
Zupełnie inaczej komunikacja tramwajowa funkcjonuje na
sąsiednim Górnym Śląsku, gdzie po 1989 r. przedsiębiorstwo
komunikacyjne zostało podzielone na mniejsze podmioty, odpowiadające poszczególnym ośrodkom miejskim. Z jednej strony
brak dotacji z budżetu centralnego dla przedsiębiorstw tramwajowych, a z drugiej stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg
i autostrad spowodowała, iż regres komunikacji tramwajowej nie
był szczególnie dotkliwy dla pasażerów, ponieważ zostało to zrekompensowane żywiołowym rozwojem motoryzacji indywidulanej
(podobne rozwiązanie np. w Krakowie jest niewykonalne).
Większość przewoźników w latach 90. pozyskała używane
tramwaje (przeważnie z Niemiec), zakupy odkładając na terminy
późniejsze (nowy tramwaj jest ok. 10-krotnie droższy od nowego
autobusu).
Akcesja Polski do UE w maju 2004 r. spowodowała, iż pojawiła
się możliwość uzyskania dofinansowania do rozwoju i modernizacji infrastruktury. Dodatkowo obecna polityka UE wspiera
transport szynowy w miastach (tramwaje, metro), który z racji
wykorzystywania napędu elektrycznego jest bardziej przyjazny
środowisku naturalnemu. Z perspektywy czasu (15 lat Polski
w UE) można zauważyć, iż tylko jedno miasto w Polsce nie zakupiło taboru nowej generacji, a poprzez poczynione inwestycje
poziom komunikacji tramwajowej w Polsce znacznie się podniósł. Należy dodać, iż zdecydowana większość taboru została
zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce, choć znaczna część
podzespołów doń pochodzi z importu.
Planowane dostawy fabrycznie nowych tramwajów (podpisane
umowy; wg stanu na połowę 2019 r.) zamieszczono w tab. 1.

1 435

Uwagi
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Tramwaje Śląskie

Moderus Beta MF 09 AC

Lata
dostaw

1
30
85
18
20

5
5
3

2021–2022

45
45
0

40

3

2018–2019

–

tramwaje częściowo
niskopodłogowe

>20% niskiej podłogi
65,5% niskiej podłogi;
75% niskiej podłogi
umowa ramowa
dzierżawa;
odebrano 4 pojazdy
realizacja opcji
do końca 2023 r.
odebrano 30 pojazdów
tramwaje częściowo
niskopodłogowe

Bombardier Flexity Classic NGT8 na trasie KST (4.10.2015 r.).
Fot. M. Wojtaszek

Bydgoszcz

W 1989 r. po sieci tramwajowej w Bydgoszczy kursowały jeszcze
wagony tramwajowe 5N (13 egz.) i 5ND (14 egz.), odpowiednio
silnikowe i doczepne, a trzon taboru stanowiły wagony 805Na
z Konstalu (126 pojazdów) oraz 17 wagonów przegubowych
803N. W 1991 r. wycofano najstarsze wagony typu Konstal N
i 803N oraz odebrano ostatnią partię fabrycznie nowych 805Na.
Mimo skromnych środków w latach 90. wyremontowano kilka
odcinków, tworząc tzw. ciche torowiska:
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Pierwszy zmodernizowany wagon tramwajowy pojawił się na miejscowej sieci tramwajowej
w 2003 r. – był to pojazd 805Nm, przebudowany
w miejscowym zakładzie Pesy (ze starego wagonu
pozostały tylko pudło i wózki). Znaczna awaryjność
wagonu spowodowała wykonanie w 2010 r. tzw.
modernizacji wstecznej – m.in. zabudowany impulsowy układ rozruchu silników został zastąpiony
dawnym rezystorowym, co zmniejszyło podatność
na usterki. Poza tym bliskość zakładów Pesy spowodowała, iż na miejscowej sieci tramwajowej były
wykonywane próby techniczno-ruchowe wagonów
zamówionych przez polskich przewoźników stosujących rozstaw 1 000 mm. Przykładowo w październiku 2006 r. testowano wagony Tramicus 121N
dla przedsiębiorstwa Tramwaje Elbląskie oraz
122N dla przewoźnika z Łodzi (w grudniu 2007
r). Pierwsze nowoczesne tramwaje zamówione dla
przewoźnika z Bydgoszczy – 122N pojawiły się na
miejscowej sieci tramwajowej w marcu 2008 r. (we
wrześniu 2008 r. wagon 122N zaprezentowano
na targach Innotrans w Berlinie). W marcu 2011 r.
Pesa Swing (1 000 mm), ul. Zygmunta Augusta, Bydgoszcz (30.01.2016 r.)
podpisano umowę na dostawę 14 tramwajów
1. W ul. Gdańskiej, od ul. Jagiellońskiej do ul. Śniadeckich Swing, w sierpniu 2014 r. na kolejne 12 Swingów do obsługi
nowej linii do dzielnicy Fordon. W marcu 2017 r. zawarto umo(1997 r.),
2. Rondo Jagiellonów–Plac Teatralny (1998 r.),
wę na dostarczenie następnych 18 tramwajów (pierwszy z nich
3. W ul. Nakielskiej (2000 r.).
odebrano we wrześniu 2017 r.).
Poza tym zmodernizowano odcinki: Zbożowy Rynek–Rondo Jagiellonów–Dworzec PKS, Rondo Grunwaldzkie–Ułańska, Rondo Częstochowa
Toruńskie–Babia Wieś w 1998 r. W sierpniu 2005 r. zakończono Możliwość pozyskania dofinansowania z programów pomocoremont mostu Pomorskiego i ronda Fordońskiego we wschodniej wych UE spowodowała, iż władze miejskie Częstochowy zdecydoczęści miasta, wykonano także modernizację sieci tramwajowej wał się na gruntowną modernizację własnej sieci tramwajowej,
pomiędzy rondem Toruńskim i rondem Fordońskim. Dodatkowo która, poza bieżącym utrzymaniem, właściwie nie była remonpodczas modernizacji odcinka w ul. Fordońskiej pomiędzy ulicami towana od chwili powstania, tj. od 1959 r. [38]. Zatem pod koGajową i Bałtycką zastosowano technikę gładkiego mocowania niec maja 2018 r. podpisano umowę o wartości 114,5 mln PLN,
szyn za pomocą łap sprężystych do podkładów strunobetonowych. przewidującą remont sieci na odcinku od pętli przy ul. FieldorfaMożliwość uzyskania dofinansowania UE spowodowała, iż inwe- -Nila do ronda Mickiewicza oraz od al. Wojska Polskiego do pętli
przy stacji kolejowej Raków. Całość powinna zostać wykonana
stycje w modernizację sieci tramwajowej znacznie przyspieszyły:
4. W listopadzie 2012 r. zbudowano nową linię
tramwajową do dworca głównego,
5. W styczniu 2016 r. otwarto nową linię dzielnicy Fordon o długości 9,5 km, wraz z 13 przystankami; dodatkowo przebudowano stację
kolejową Bydgoszcz Wschód; szacowany
koszt to 437,3 mln PLN, dofinansowanie UE –
209,8 mln PLN (wraz z zakupem taboru) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013,
6. Ponadto wyremontowano odcinki w pobliżu
dworca PKS i ul. Gdańskiej (2007 r.), Szpitalnej (2008 r.), Gdańskiej, Wojska Polskiego,
Jagiellońskiej i Chodkiewicza (2013 r., II. etap
zakończono w 2016 r.), dzielnicy Babia Wieś
(2017 r.),
7. W styczniu 2016 r. przekazano do eksploatacji nową zajezdnię tramwajowej Łoskoń (wraz
z pętlą tramwajową),
8. W 2018 r. rozpoczęto 2 inwestycje – przebudowę torowiska w ul. Wojska Polskiego i rozbudowę w ul. Kujawskiej.
Pesa Twist, al. Kościuszki, Częstochowa (28.06.2013 r.)
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w 2019 r. Równocześnie w połowie stycznia podpisano kontrakt z Pesą na dostawę 10 tramwajów
z rodziny Twist z opcją na kolejne 5 [33]. Na sieci
tramwajowej w Częstochowie, poza wagonami serii
105Na z Konstalu oraz Twist 129Nb od Pesy, nie
są eksploatowane wagony używane (np. Düwag)
pochodzące od przewoźników z krajów UE.

Elbląg

Władze miejskie Elbląga, po pozyskaniu wyprodukowanych przez Pesę tramwajów Tramicus 121N oraz
zakupie wagonów używanych Düwag M8C czy zmodernizowanych MAN/Modertans M8C (wstawienie
środkowego członu niskopodłogowego), skoncentrowały się obecnie na modernizacji własnej sieci
tramwajowej. Przykładowo na początku listopada
2017 r. przekazano do eksploatacji 1 km odcinek
od skrzyżowania ul. Teatralnej, Nowowiejskiej i Królewieckiej do ul. Grota-Roweckiego, czy w ul. 1-go
Maja. Plany na przyszłość są bardzo ambitne, obejmują m.in. budowę nowej zajezdni tramwajowej przy
ul. Fromborskiej. Pewną specyfiką Elbląga jest fakt,
iż w obrębie sieci tramwajowej funkcjonują odcinki
jednotorowe. Poza tym ZKM Elbląg zamówił w firmie
Modertrans 4 częściowo niskopodłogowe, jednoczłonowe tramwaje Moderus Beta w czerwcu 2017 r.

Pesa Tramicus (1000 mm), ul. 1-go Maja, Elbląg (7.03.2015 r.)

Gdańsk

Władze miejskie Gdańska po znacznych zakupach
taborowych, m.in. wagonów z rodziny Swing i Jazz
(w tym dwukierunkowych), dostarczonych przez
Pesę, oraz pozyskaniu wagonów używanych Düwag
N8C-NF od przewoźników niemieckich, skoncentrowały się na modernizacji infrastruktury oraz budowie nowych linii tramwajowych. Zatem powstały:
1. Odcinek o długości 2,8 km przez dzielnicę Ujeścisko w kierunku Łostowic i Oruni Górnej, będący przedłużeniem linii do dzielnicy Chełm; prace
zakończono w maju 2012 r.,
2. Budowa linii tramwajowej o długości 3,6 km od
pętli Siedlce przez Piecki-Migowo do przystanku PKM Gdańsk Brętowo, na trasie występują
znaczne pochylenia (30–50‰), powstały m.in.
trójkąt torowy na skrzyżowaniu ul. Rakoczego
i Bulońskiej oraz estakada nad ul. Rakoczego
o wysokości maksymalnej 9 m i długości 360 m,
co pozwoliło na zmniejszenie pochyłości z 70‰
do 35‰; koszt inwestycji to 116,3 mln PLN plus
23,0 mln PLN (2 etapy inwestycji, całość zakończono we wrześniu 2015 r.),
3. Zrealizowano wymianę torowiska na odcinku
o długości 4,4 km biegnącego w ulicach Siennickiej i Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul.
Sucharskiego plus przebudowę pętli Przeróbka;
koszt inwestycji to 65,6 mln PLN, całość zakończono w czerwcu 2015 r; w ramach modernizacji przebudowano przystanki, w tym wyposażono
je w tablice LED,
4. Odcinek o długości 2,8 km od skrzyżowania ul.
Myśliwskiej i Bulońskiej do pętli Warszawska,

Dwukierunkowy Düwag N8C-NF/Moderus Beta MF 01, Gdańsk (13.11.2010 r.)

Bombardier Flexity Classic NGT6/2, ul. Wały Jagiellońskie, Gdańsk (6.04.2013 r.)
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planowane zakończenie pod koniec 2019 r. (koszt inwestycji
~200–280 mln PLN), przewidziano także powstanie zajezdni
tramwajowo-autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Nowej Bulońskiej Północnej z Nową Warszawską i Nową Jabłoniową,
5. Odcinek o długości 1,5 km od al. Havla przez ul. Nową Warszawską do pętli Warszawska; inwestycja o szacowanym koszcie 110 mln PLN powinna zostać zakończona się w czerwcu
2019 r.
Inwestycje z pkt 4 i 5 przewidują również pozyskanie 15 tramwajów Jazz Duo plus remont linii na odcinku 3,2 km, a środki
finansowe pochodzą z Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej IV. Dostawy pojazdów są realizacją umowy przewidującej
prawo opcji na dostawę kolejnych 15 pojazdów. Pesa deklarowała dostawę pierwszych tramwajów w połowie stycznia 2019 r.,
jednak problemy producenta spowodowały (firma przechodzi
restrukturyzację), iż termin przekazania pierwszych pojazdów
został przesunięty na III kwartał 2019 r., a zakończenie dostaw
powinno nastąpić do końca 2020 r. [32]. Opóźnienie dostaw
wiąże się m.in. z naliczeniem kar umownych dla producenta,
zatem min. 2 pojazdy zostaną dostarczone na poczet ww. kar.

o wartości 94 mln PLN netto, których dostawy rozpoczęły się
w kwietniu 2019 r. (jest także planowana inauguracja ich eksploatacji w br.) [2]. Są to wagony o długości 24,2 m, szerokości
2,4 m, o prędkości maksymalnej 70 km/h, w 100% niskopodłogowe. Poza wagonami serii 105N/105Na pochodzącymi z Konstalu, stanowiącymi dotychczas podstawę parku taborowego,
po 1989 r. pozyskano 20 używanych wagonów Düwag 6EGTW
i 6ZGTW od przewoźników niemieckich.

Aglomeracja Górnośląska

Władze miejskie Gorzowa Wlkp. po początkowych planach likwidacji komunikacji tramwajowej w mieście, co tłumaczono
wysokimi kosztami utrzymania sieci czy pozyskania nowego
taboru, zdecydowały się ostatecznie na modernizację własnej
sieci tramwajowej oraz zakup taboru nowej generacji [6]. Zatem
kosztem 71 mln PLN wykonano remonty torów na odcinku 6 km
w ulicach: Kostrzyńskiej, Sikorskiego, Dworcowej, Warszawskiej,
Walczaka i Chrobrego w latach 2017–2018 (wówczas kursowanie tramwajów zostało zawieszone), a także rozpoczęto budowę
nowego odcinka o długości 3 km od ronda Ofiar Katynia przez al.
Ruchu Młodzieży Niezależnej, ulice: Piłsudskiego, Górczyńską,
Okulickiego do pętli przy ul. Szarych Szeregów (docelowo do pętli
Silwana), co zostałoby wykonane w latach 2019–2021 kosztem
41 mln PLN. Podpisano kontrakt z Pesą na dostawę 14 trójczłonowych tramwajów z rodziny Twist, z opcją na 6 kolejnych,

Sytuacja komunikacji tramwajowej na Górnym Śląsku po 1989 r.
była trudna – kryzys ekonomiczny, wynikający z załamania się dotychczasowego systemu nakazowo-rozdzielczego spowodował, iż
inwestycje w tabor czy infrastrukturę były minimalne. Sprowadzano używane tramwaje z innych miast czy krajów, co tylko doraźnie
poprawiało sytuację przewoźnika. Podział WPK na mniejsze spółki, za finasowanie których odpowiadały samorządy, nie poprawiło
sytuacji, a wprowadziło dodatkowy chaos organizacyjny. Kolejne
programy restrukturyzacyjne zmieniały niewiele, ponieważ deficyt
środków finansowych utrzymywał się przez całe lata 90. Dopiero w latach 2000–2001 pozyskano 17 egzemplarzy tramwajów
z rodziny Citadis typu 116Nd dostarczonych przez Alstom-Konstal.
Zjawiskiem odnotowanym poza Górnym Śląskiem, także w Toruniu czy obrębie aglomeracji Łodzi była likwidacja linii tramwajowych, w tym w całości w Gliwicach, przy czym w innych miastach
Polski sieć tramwajowa była raczej rozbudowywana niż likwidowana. Dopiero członkostwo Polski w UE, począwszy od maja 2004 r.,
spowodowało poprawę kondycji finansowej – szeroko dostępne
stały się programy pomocowe przeznaczone na infrastrukturę.
Na początku października 2012 r. władze samorządowe rozpoczęły realizację zadania pn. „Modernizacja Infrastruktury
Tramwajowej i Trolejbusowej w aglomeracji Górnośląskiej”, które
zostało zakończone w grudniu 2015 r. Zatem wykonano:
1. Pierwszy etap:
 Zmodernizowano torowiska, sumarycznie 48 km, w tym powstał drugi tor pomiędzy Katowicami a Sosnowcem oraz odbudowano linię Bytom–Łagiewniki,

Dwukierunkowy Pesa Twist podczas prób techniczno-ruchowych, Gorzów Wlkp. (25.04.2019 r.). Fot. B. Nowosielski, UM Gorzów Wlkp.

Konstal 102Na, ul. 3-go Maja, Katowice (29.07.2006 r.). Ten typ tramwaju był eksploatowany na terenie GOP do września 2008 r.

Gorzów Wlkp.
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Pesa Twist Step, Rynek, Katowice (21.09.2014 r.)
 Sieć

trakcyjną poddano przebudowie,
30 nowoczesnych fabrycznie nowych tramwajów
Twist 2012N wyprodukowanych przez Pesę,
 Część tramwajów poddano modernizacji: 45 + 30, z konsorcjum Modertrans i MPK-Łódź oraz Zakładem Usługowo Remontowym Tramwajów Śląskich jako wykonawcami.
2. Drugi etap:
 Zmodernizowano torowiska o długości sumarycznej 15 km,
 Przebudowano sieć trakcyjną,
 Pozyskano 12 nowoczesnych fabrycznie nowych tramwajów
dwukierunkowych MF 16 AC BD Beta dostarczonych przez
Modertrans.
Wartość całego projektu była równa 626,95 mln zł, przy dofinansowaniu UE (Programu Infrastruktura i Środowisko) 490,49 mln zł
 Pozyskano

oraz skredytowana przez Europejski Bank Inwestycyjny. Nie uchroniło to jednak np. linii nr 18 Stroszek–Chebzie (4 km) w Rudzie
Śląskiej, zlikwidowanej w połowie lutego 2015 r.
W kolejnej perspektywie finansowej UE (2014–2020) planowana jest realizacja kolejnego projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej
w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego”, co przewiduje:
1. Wydłużenie linii w Katowicach: nr 15 na terenie osiedla Zagórze oraz z pętli Brynów przez Ochojec do osiedla Odrodzenia,
2. Budowę odcinka łącznikowego pomiędzy ulicami Gliwicką
i Chorzowską w Katowicach,
3. Zmodernizowanie kolejne 100 km torów, a po zakończeniu
– kontynuację procesu na kolejnych torowiskach: w grudniu
2017 r. i lutym 2018 r. podpisano umowy o wartości 491 mln
PLN w ramach programu POIiŚ,
4. Pozyskanie kolejnych tramwajów: umowę podpisano z Modertransem (marzec 2018 r.) oraz z Pesą (czerwiec 2018 r.) na
dostawę odpowiednio 10 tramwajów jednoczłonowych i 35
tramwajów wieloczłonowych. Dodatkowe środki finansowe
pozyskano poprzez emisję obligacji o wartości 328 mln PLN,
zgodnie z umową zawartą z konsorcjum banków Pekao i BGK.

Grudziądz

Zabytkowy Konstal N, ul. 3-go Maja, Katowice (15.08.2009 r.)

Władze miejskie Grudziądza zdecydowały się na przebudowę
1/3 długości torowisk, włączając niezbędną infrastrukturę, korzystając ze wsparcia finansowego UE realizowanego w ramach
programu „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu”, ogłoszonego w 2009 r. i obejmującego:
1. Modernizację posiadanego taboru: 6 wagonów 805Na, w tym
4 wagonów z kabiną motorniczego oraz 2 doczep czynnych,
z Pesą jako wykonawcą,
2. Przebudowę torowiska od al. 23 stycznia do os. Rządza (odcinek w ul. Chełmińskiej wraz z pętlą Południową) plus odcinka
od al. 23 stycznia do os. Tarpno; zadanie zostało podzielone
na 2 etapy w celu zachowania ciągłości komunikacji tram-
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Konstal 805Na (1 000 mm), ul. Toruńska, Grudziądz (22.11.2008 r.)

wajowej przynajmniej na jednej linii. Całość prac została zakończona pod koniec lipca 2015 r. W ramach realizowanego
projektu dobudowano drugi tor, wymieniono sieć trakcyjną,
przebudowano przystanki itp.
W kryzysowych latach 90. dobudowano jedynie drugi tor na
odcinku do os. Rządz w 1996 r. oraz sprowadzono z Niemiec
używane wagony tramwajowe [3, 30]. Grudziądz jest jedynym
miastem w Polsce, które nie pozyskało fabrycznie nowych tramwajów (choć wyprodukowane przez Pesę wagony Swing przechodziły próby na miejscowej sieci tramwajowej).

Kraków

Tramwaje w Krakowie borykały się z podobnymi problemami
co większość przedsiębiorstw eksploatujących tramwaje, jednak z powodu specyficznej zabudowy centrum Krakowa – hi-

Dwukierunkowy MAN N8S, ul. Westerplatte, Kraków (7.08.2011 r.)
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storycznej starówki, zastąpienie tramwajów np. komunikacją
autobusową było niemożliwe: tramwaje mają większą zdolność
przewozową, a stosunkowo wąskie ulice w centrum miasta powoduje, iż są jedyną alternatywą. Poza tym władze Krakowa jako
pierwsze w Polsce zdecydowały się sprowadzić używane wagony
T4 i B4 z Norymbergi w Niemczech w 1994 r., a kilka lat później
(1999 r.) pozyskano fabrycznie nowe tramwaje niskopodłogowe
wyprodukowane przez Bombardiera. Możliwość pozyskania środków pomocowych UE począwszy od 2004 r. spowodowała nie tylko
przyspieszenie procesu odnowy taboru, ale pozwoliła na rozpoczęcie szerokiej modernizacji infrastruktury oraz budowę nowych
linii [24, 25]. Zatem wyremontowano m.in. odcinki biegnące do:
1. Dzielnic ewentualnie pętli Borek Fałęcki, Kapelanka, Cichy
Kącik, Krowodrza Górka (plus włączenie odcinka do przebudowanej pętli przy Dworcu Towarowym),
2. W dzielnicy Podgórze czy wzdłuż al. Pokoju (połączenie Krakowa z dzielnicą Nowa Huta) i al. Powstania Warszawskiego,
ul. Pawiej,
3. Przebudowano Ronda: Grzegórzeckie (powstał zakończony
ślepo wylot torów) i Mogilskie (tory przeniesiono pod powierzchnię gruntu),
4. Podpisano umowę na budowę linii Krowodrza Górka–Górka
Narodowa w maju 2017 r.
Jedyną linią z czasowo zawieszonym ruchem jest odcinek
w ulicy Mrozowej do pętli Walcownia w listopadzie 2018 r. (z powodu złego stanu technicznego linii).
Największą inwestycją po 1989 r. było zbudowanie od podstaw pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – KST,
obecnie funkcjonują 2 linie:
1. Pierwsza, o przebiegu północ–południe i długości 14 km,
łączącą osiedla Krowodrza Górka i Kurdwanów (ostatnie to
jedna z największych „sypialni” Krakowa), co obejmowało
m.in. budowę torowiska biegnącego do Płaszowa przez Most
Kotlarski i ulicę Lipską oraz estakady nad dworcem kolejowym w Płaszowie do ul. Wielickiej; inwestycję zrealizowano
w latach 2000–2015 (pierwszy odcinek KST przekazano do
eksploatacji w grudniu 2011 r.),
2. Druga linia o przebiegu wschód–zachód i długości 18 km (łączy osiedla Piastów i Czerwone Maki), jednak wykorzystująca
w większym stopniu istniejącą infrastrukturę (całkowicie nowy
jest odcinek do osiedla Czerwone Maki),
3. Jednym z elementów KST jest tunel o długości całkowitej
1 538 m położony pomiędzy Rondem Mogilskim i ul. Pawią
oraz Dworcem Towarowym; w tunelu znajdują się 2 przystanki.
Na trasie KST są zamontowane 2 system bezpieczeństwa dostarczone przez Siemensa:
1. UTCS – (Urban Traffic Control System) System Sterowania
Ruchem, odpowiadający za sterowanie ruchem na 72 skrzyżowaniach i na liniach KST,
2. TTSS – (Traffic Tram Supervision System) System Nadzoru
Ruchu Tramwajowego, czyli m.in. system priorytetu przejazdów, nadzorujący położenie poszczególnych tramwajów na
sieci KST.
Równocześnie przeprowadzono proces odnowy taboru, pozyskując nowe tramwaje (liderem jest Bombardier – 50 wagonów
NGT6 i 24 NGT8), a także używane, przeważnie z Niemiec: N8S
z Norymbergi oraz GT8S z Düsseldorfu, ewentualnie Wiednia,
E1 i E6, przy czym niektóre z nich przechodziły modernizację
(w E6 dodawano jeden człon niskopodłogowy). Zdecydowano
także zlecić modernizację wagonów Konstal 105Na do postaci
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biegnącymi w centrum, także linie podmiejskie, łączące Łódź
z Konstantynowem i Lutomierskiem, a do lipca 2008 r. także ze
Zgierzem i Pabianicami (wtedy została zastąpiona komunikacją
autobusową). Jednak mimo powyższych trudności zrealizowano
zarówno modernizacje sieci tramwajowej, jak i pozyskano nowy
tabor, początkowo używany, a później fabrycznie nowy oraz
wykonano modernizacje wagonów już eksploatowanych typu
Konstal 805Na. Zatem zakupiono wagony Cityrunner wyprodukowane przez Bombardiera w 2002 r. w liczbie 15 pojazdów.
Ponieważ zakup sfinansowano bez pomocy funduszy UE (przed
2004 r. niedostępnych w tak szerokim zakresie, jak po uzyskaniu przez Polskę członkostwa), zatem opisana odnowa taboru
była dużym wysiłkiem finansowym dla władz miasta. W latach
2006–2010 pozyskano używane wagony typu Düwag: GT6, GT8,
GT8N, GT8ZR i M6S oraz Lohner GT6. Środki finansowe z UE
pozwoliły na zakupy taboru nowej generacji – wyprodukowaTunel KST, Kraków (9.04.2016 r.). Fot. M. Wojtaszek

405N (dobudowa 2 członów niskopodłogowych) w firmie Protram
w latach 2011–2012 r., ponieważ wysokie potoki pasażerskie
na niektórych liniach wymagały ich obsługi pociągami trójwagonowymi. Zamówiono także w zakładzie Pesa Bydgoszcz 36
tramwajów z rodziny Twist, odmiany Krakowiak, typu 2014N
i długości 43 m, przy czym realizacja kontraktu nie odbyła się
bez zawirowań (dotacja UE została zachowana w 80%, pojazdy
dostarczono do końca 2015 r.). W listopadzie 2017 r. podpisano
kontrakt na dostarczenie 35 tramwajów w latach 2019–2020
z konsorcjum Solaris Bus&Coach i Stadler Polska. Choć początkowym zwycięzcą była Pesa, to jednak kłopoty finansowe ww.
zakładu spowodowały, iż firma z Bydgoszczy nie zdecydowała
się na zawarcie umowy z MPK Kraków. Ponieważ obecnie część
firmy Solaris (produkująca tramwaje) jest własnością Stadlera,
zatem tramwaje dla Krakowa zostaną wyprodukowane w zakładach w Środzie Wlkp. oraz Siedlcach, należących do szwajcarskiego koncernu.
Warto dodać, iż obecnie trwa w Krakowie rozbudowa sieci
kolei aglomeracyjnej (Szybka Kolej Aglomeracyjna w Aglomeracji
Krakowskiej) funkcjonującej od grudnia 2014 r. Pociągi kursują
na 3 liniach: Sędziszów–Kraków Gł.–Podbory Skawińskie, Tarnów–Kraków Gł.–Trzebinia i Kraków Balice–Kraków Gł.–Wieliczka Rynek-Kopalnia). Całość obejmuje m.in. przebudowę odcinka
Kraków Główny–Kraków Płaszów (LK 91) z 2-torowego na 4-torowy, który będzie poprowadzony na estakadach (obecnie na
nasypie ziemnym). Powstanie również nowy most przez Wisłę.

Budowa trasy W-Z,
al. Mickiewicza,
Łódź (30.03.2014 r.)

Łódź

Komunikacja tramwajowa w Łodzi po 1989 r. znalazła się w wyjątkowo trudnym położeniu, ponieważ kryzys ekonomiczny związany z przechodzeniem z systemu nakazowo-rozdzielczego do
wolnorynkowego zbiegł się z impasem w tradycyjnej gałęzi przemysłu, która była obecna w Łodzi praktycznie od chwili powstania miasta na początku XIX w., czyli z przemysłem dziewiarskim.
Pojawienie się silnej konkurencji z Chin, z którą rywalizacja była
praktycznie niemożliwa, spowodowała upadek wielu zakładów
przemysłowych oraz wysokie bezrobocie, a także stopniowe wyludnianie się miasta [27]. W takich warunkach rozbudowa sieci,
modernizacja taboru czy zakupy nowych pojazdów stały się niewykonalne. Poza tym komunikacja tramwajowa w Łodzi ma pewną specyfikę – w aglomeracji łódzkiej funkcjonują, poza liniami

Centrum przesiadkowe przy Dworcu Tramwajowym Centrum będącym
połączenie linii W-Z i ŁTR, Łódź (7.01.2017 r.)
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Dwukierunkowy Solaris Tramino, pętla przy Dworcu Głównym, Olsztyn (13.02.2016 r.)

nych przez Pesę wagonów Tramicus i Swing, odpowiednio 10
i 34 egzemplarzy. Pomimo to, większość taboru tramwajowego
eksploatowanego w Łodzi stanowią wagony Konstal 805N-Enika
(168 pojazdów), wyprodukowane w latach 1977–1990 i zmodernizowane w latach 2004–2012.
W zakresie modernizacji infrastruktury zrealizowano poniższe
inwestycje:
1. Powstał Łódzki Tramwaj Regionalny (ŁTR) – system szybkiego
tramwaju o długości 16,2 km, uruchomiony w lipcu 2008 r.,
który miał połączyć Łódź z leżącymi na północy Zgierzem oraz
na południu Ksawerowem i Pabianicami. Projekt został zrealizowany częściowo – wyłącznie na terenie miasta Łodzi,
2. Zbudowano nową linię W–Z, wydłużoną do dzielnicy Olechów,
o długości 17,3 km (w tym 4,1 km nowego odcinka i 13,2 km
wyremontowanego), z 7 węzłami przesiadkowymi, przekazaną do eksploatacji w październiku 2015 r. Połączenie linii
W–Z i ŁTR zlokalizowano na Dworcu Tramwajowym Centrum,
3. Nowy węzeł przesiadkowy powstał wokół nowego Dworca Fabrycznego (podziemnego) w grudniu 2016 r., przy czym przeniesienie peronów pod poziom gruntu całkowicie zmieniło
organizację ruchu w tej części miasta.
Na liniach ŁTR i W–Z jest wykorzystywany przede wszystkim
tabor niskopodłogowy. Poza tym sukcesywnie są wykonywane
modernizacje infrastruktury oraz powstają nowe odcinki np. od
krańcówki „Augustów” w kierunku osiedla Olechów wraz z nową
pętlą przy zakładzie Della. Dodatkowo komunikacja tramwajowa
musi zmierzyć się z silną konkurencją ze strony kolei – Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, powołanej w czerwcu 2014 r., dysponującej nowoczesnym taborem (zespoły Flirt 3 i Impuls 2),
poruszającym się po zrewitalizowanej sieci kolejowej w obrębie
aglomeracji Łodzi. Kolejne zmiany w generowaniu potoków pasażerskich spowoduje oddanie do eksploatacji tunelu średnicowego pomiędzy dworcami Fabrycznym i Kaliskim około 2022 r.
(przy przejazdach na większe odległości preferowana jest kolej).

ny 1 435 mm. Mimo początkowych kłopotów z infrastruktura
(budową i eksploatacją) mieszkańcy Olsztyna dobrze przyjęli
komunikację tramwajową. Zatem władze miasta zdecydowały
się pozyskać kolejne tramwaje w połowie lipca 2018 r., których
dostawcą będzie turecka firma Durmazlar – zamówiono 12 wagonów Panorama z opcją na 12 kolejnych.

Poznań

Sytuację komunikacji tramwajowej w Poznaniu można określić
jako stabilną – nie dopuszczono do likwidacji poszczególnych odcinków po 1989 r., sukcesywnie pozyskiwany jest nowy tabor. Na
uznanie zasługuje fakt przekazania do eksploatacji 6,1 km odcinka Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) w 1997 r. (zrealizowane własnymi środkami, bez wsparcia finansowego UE). Korzystając z pomocy UE, zrealizowano rozbudowę sieci tramwajowej:
1. Do dzielnicy Franowo, przez plac Wiosny Ludów i Most św.
Rocha, zakończonej w sierpniu 2012 r. (część odcinka biegnie w tunelu);
2. Powstał nowy odcinek PST przez Dworzec Zachodni do ul. Głogowskiej, włączając pętlę przy dawnym peronie 7 Dworca Zachodniego we wrześniu 2013 r.;

Olsztyn

Olsztyn jest miastem, którego władze zdecydowały się w 2015 r.
reaktywować komunikację tramwajową, zlikwidowaną w 1965 r.,
oraz pozyskać fabrycznie nowy tabor wyprodukowany przez Solarisa. Należy dodać, iż wcześniej dla sieci tramwajowej obowiązywał rozstaw 1 000 mm (1907–1965), obecnie jest stosowa-
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Siemens Combino, ul. Roosevelta, Poznań (29.04.2007 r.)
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Konstal 105Na, ul. Świętego Marcina, Poznań (29.03.2014 r.)

3. Planowana jest budowa linii tramwajowej do dzielnicy Naramowice (umowę podpisano w listopadzie 2018 r.).
O ile przed 2004 r., z powodu wysokich kosztów zakupu
nowych wagonów tramwajowych, pozyskiwano tabor używany
(przeważnie z Niemiec i Holandii), to dostępność funduszy pomocowych UE spowodowała pojawienie się tramwajów Solaris
Tramino i Moderus Beta, a ostatnio także Moderus Gamma. Należy zauważyć, iż nowoczesne wagony tramwajowe powstały tylko
w zakładach zlokalizowanych w woj. wielkopolskim, a przedsiębiorstwa komunikacyjne z Poznania oraz Olsztyna – są miastami w Polsce eksploatującymi tramwaje, które nie zdecydowały
się na zakup taboru w firmie Pesa. Miastem, które nie eksploatuje tramwajów od Pesy, jest także Grudziądz, jednak lokalny przewoźnik jak dotychczas nie pozyskał fabrycznie nowych
tramwajów.
Obecnie w MPK Poznań trwają odbiory tramwajów Moderus
Gamma wyprodukowanych przez firmę Modertrans, przy czym
w 2017 r. producent wypożyczył 1 pojazd dwóm przewoźnikom
– MPK Poznań i Gdańskie Autobusy i Tramwaje celem wykonania prób techniczno-ruchowych na sieciach tramwajowych obu
miast. Obecnie Modertrans przekazał 4 tramwaje Gamma dla
MPK Poznań (kontrakt przewiduje dostawę sumarycznie 30 pojazdów), które różnią się od pojazdu dzierżawionego przez ww.
przewoźnika.

Jednak pogarszający się stan techniczny taboru, zwłaszcza serii
102Na (wagonów wyprodukowanych w latach 1969–1974), spowodował, iż władze miasta porozumiały się z odpowiednikami
w Niemczech – Berliner Verkehrsbetriebe (BVG, przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej z Berlina) i zdecydowały się zakupić
21 wagonów Tatra KT4DtM produkcji zakładów ČKD (wyprodukowanych w latach 1985–1987, zmodernizowanych w okresie
1994–1996), których eksploatacja rozpoczęła się na początku
listopada 2006 r. (dostawy zakończyły się w połowie stycznia
2007 r.). Ponieważ używane wagony sprawdziły się w eksploatacji, zatem pozyskano kolejne – 32 wagony Tatra T6A2D (planowano także zakup wagonów przegubowych, ale BVG wycofało
się z umowy). Na początku 2010 r. zakupiono od BVG kolejne
wagony Tatra – 11 egz. KT4Dt i 20 egz. T6A2D. Zakupy Tatr pozwoliły na wycofanie najstarszych wagonów Konstal 105N oraz
Düwag GT6. Pojawiły się kolejne fabrycznie nowe wagony – 6
doczep tramwajów 105N2/K/2000 od wrocławskiego Protramu
pod koniec 2007 r., a listopadzie 2010 r. pozyskano pierwszy
tramwaj typu 120Na (sumarycznie 6 egz.). W lutym 2011 r.
pierwszy tramwaj niskopodłogowy Swing wyprodukowany przez
Pesę rozpoczął eksploatację po sieci tramwajowej Szczecina (sumarycznie zakupiono 22 egzemplarze 120NaS2). Pojawianie się

Szczecin

Po szczecińskiej sieci tramwajowej w 1989 r. kursowały, oprócz
wagonów typu 105N i 105 Na, także wiekowe wagony typu N, pochodzące z Konstalu. W latach 1990–1992 odebrano ostatnią
partię fabrycznie nowych wagonów 105Na (26 egz.), w 1991 r.
wagony 106Na (2 egz.), w 1994 r. wagony 105Np (2 egz.). Wycofanie z ruchu serii N stało się możliwe w 1996 r. po sprowadzeniu z Niemiec wagonów Düwag GT6. Ponieważ stan taboru,
podobnie jak infrastruktury w latach 90.w Szczecinie, nawet
w porównaniu z innymi miastami w Polsce, nie przedstawiał się
najlepiej, zdecydowano się pozyskać fabrycznie nowe wagony
wysokopodłogowe zamówione w 2000 r. typu 105N2k/S/2000
oraz 105Ng/S będące zmodernizowanym 105Na. Zakup taboru niskopodłogowego oceniono jako niecelowy z powodu złego
stanu torowisk (tabor niskopodłogowy jest bardziej podatny na
uszkodzenia z powodu złego stanu torów niż wysokopodłogowy).

ČKD Tatra KT4DtM, al. Piastów, Szczecin (14.11.2010 r.)
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Düwag GT6, Nabrzeże Wieleckie, Szczecin (2.08.2008 r.)

kilkudziesięciu nowych i używanych pojazdów na sieci tramwajowej Szczecina spowodowało reorganizację ruchu – zajezdnię
Pogodno przebudowano i przystosowano do przyjmowania wagonów niskopodłogowych oraz Tatr KT4Dt, a w zajezdni Golęcin
stacjonują wagony T6A2D, 105N i 105Na.
Najważniejszą inwestycją w infrastrukturę po 1989 r. było zbudowanie całkowicie nowej linii tramwajowej o długości 4,0 km
od Basenu Górniczego do pętli „Turkusowa” na osiedlu Zdroje
w sierpniu 2015 r. w ramach I. etapu Szczecińskiego Szybkiego
Tramwaju (SST), kosztem 189 mln PLN, ze znacznym dofinansowaniem UE [31]. SST to bezkolizyjna linia tramwajowa, łącząca
prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta (większość zabudowy
miejskiej, w tym centrum Szczecina, leży na lewym brzegu Odry).
Planowany jest realizacja II. etapu SST, czyli zbudowanie 2,9 km
linii w kolejnych latach. Nie jest to koncepcja nowa, pomysł budowy narodził się ok. 1976 r., a długość planowanej linii będącej
połączeniem Basenu Górniczego z Klęskowem to 6,973 km. Jednak z braku funduszy linia SST nie została zbudowana. Jednym
z konsultantów SST był Jan Józef Podoski, pionier elektryfikacji
sieci PKP.
Poza budową sieci szybkiego tramwaju zdecydowano się na
remont poszczególnych odcinków sieci tramwajowej – w al. Piastów, ulicach Potulickiej i Narutowicza czy alei 3 Maja w 2014 r.
Pozyskanie dofinansowania UE w marcu 2018 r. w wysokości
175 mln PLN pozwoli na remont torowisk na odcinkach o długości sumarycznej 13 km [29]. Na początku stycznia 2019 r. ogłoszono przetarg na remont torowiska na placu Szarych Szeregów
oraz na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z Nabrzeżem Wieleckim.

2018-2023. Należy dodać, iż likwidacja torowisk nie była spowodowana wyłącznie kryzysem lat 90. – w 1984 r. zlikwidowano
odcinek biegnący do dworca Toruń Główny, położonego w lewobrzeżnej części miasta (większość zabudowy miejskiej Torunia,
w tym starówka, czy osiedla mieszkaniowe, znajdują się w części
prawobrzeżnej). Podobnie jak dla odcinka biegnącego do Chełmińskiego Przedmieścia, planowane jest przywrócenie odcinka
do głównego dworca kolejowego w mieście.
Dostępność funduszy pomocowych UE, zapoczątkowana
członkostwem Polski w Unii, spowodowała sukcesywne odwracanie się trendu likwidacji komunikacji tramwajowej. Proces rozpoczęto od remontów raczej wiekowych pojazdów 805Na w 2007 r.
własnymi środkami, a po 2010 r. zapoczątkowano remonty torowisk, m.in. w ul. Szumana i na pl. Hoffmana. Zdecydowano
się również na zaprojektowanie oraz budowę nowego odcinka
do miasteczka uniwersyteckiego i węzła przesiadkowego w al.
Solidarności. Zbudowanie dwóch mostów przez Wisłę – im. Zawackiej, jako części nowej Trasy Wschodniej oraz autostrady
A1, spowodowało odciążenie centrum Torunia przez przewozy
tranzytowe (m.in. duże samochody ciężarowe) oraz możliwość

Toruń

Lata 90. XX w. nie były dla komunikacji tramwajowej w Toruniu
okresem zbyt pomyślnym. Przede wszystkim szczupłość środków finansowych spowodowała nie tylko wstrzymanie zakupów
taborowych czy modernizacji infrastruktury, ale także likwidację
niektórych torowisk. Zlikwidowano odcinek biegnący z centrum
miasta do stacji Toruń Północ, o długości 3 km, łączący dzielnicę
Chełmińskie Przedmieście ze śródmieściem Torunia. Komunikację tramwajową zastąpiono autobusową, która jednak nie do
końca spełniła pokładanych weń nadziei. Zatem planowane jest
przywrócenie komunikacji tramwajowej na ww. odcinku w latach
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Pesa Swing (1 000 mm), ul. Chopina, Toruń (22.02.2015 r.)
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bardziej optymalnego zorganizowania komunikacji miejskiej,
w tym tramwajowej. Ostatnią likwidację torowiska zrealizowano w marcu 2011 r. w ul. Wschodniej – był to łącznik pomiędzy odcinkami biegnącymi równolegle we wschodnim kierunku
– do pętli Olimpijska i Elana. W okresie od marca 2013 r. do
czerwca 2014 r. powstało nowe torowisko do dzielnicy Bielany
w zachodniej części miasta (w 3/4 długości jako wydzielone),
co obejmowało budowę m.in. 3 dużych skrzyżowań tramwajowych (pl. NOT, pl. Teatralny i skrzyżowanie ulic: Sienkiewicza,
Broniewskiego i Bema), co pozwoliło na zorganizowanie pierwszego węzła przesiadkowego integrującego komunikację tramwajową i autobusową.
Pozyskano także nowoczesny tabor dostarczony przez Pesę –
były to niskopodłogowe tramwaje Swing 122NbT (12 + 5 egzemplarzy), dostarczone pomiędzy październikiem 2014 r. a grudniem 2015 r., przy czym część wagonów była dwukierunkowa.
Dodatkowo zmodernizowano 18 wagonów typu 805Na w latach
2007–2014 (wykonawcą było MPK Łódź), co objęło, m.in. wnętrze pojazdów, stylistykę zewnętrzną, część elektryczną, pantograf (zamontowano niesymetryczny zamiast symetrycznego),
kabinę motorniczego oraz system informacji dla pasażerów.
Równolegle były kontynuowane prace związane z modernizacją infrastruktury – inwestycje wykonano m.in. w ul. Szumana,
Warszawskiej i Śląskiego czy powstał węzeł przesiadkowy na
Placu 18 Stycznia, w 2016 r. w ul. Broniewskiego, a w 2017 r.
w ul. Skłodowskiej–Curie. W styczniu 2018 r. podpisano kontrakt
na budowę torowiska do części miasta Jar (proces poprzedziły
wcześniejsze konsultacje społeczne). Budowa linii do dzielnicy
Rubinkowo (wschodnia część Torunia) została zarzucona z powodu sprzeciwu mieszkańców. Dodatkowo władze Torunia uzyskały
w ramach projektu unijnego „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” fundusze w wysokości
200 mln PLN w lipcu 2017 r. (program obejmował także poprawienie komunikacji kolejowej pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą).
Pomniejszymi inwestycjami realizowanymi z udziałem środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007–2013
w wysokości 10 mln euro, były:
1. Modernizacja pętli Olimpijska,
2. Budowa i przebudowa przystanków tramwajowych i wyposażenie w system informacji przystankowej,

Konstal 805NaND (1 000 mm; modernizacja MPK Łódź),ul. M. Skłodowskiej-Curie, Toruń (29.03.2014 r.)

Pesa Swing, Rondo Zgrupowania Radosława, Warszawa (13.12.2015 r.)

3. Przebudowa i budowa systemu sygnalizacji świetlnej, nadającej priorytet tramwajom,
4. Nowa organizacja ruchu w centrum miasta i in.
Obecnie władze miasta planują wybudowanie m.in. dwóch linii
tramwajowych wzdłuż ulic:
1. Od pl. NOT, Szosy Chełmińskiej, ulic: Długiej, Legionów/Polnej, Ugory, Watzenrodego do skrzyżowania z ul. Strobanda
(zakończenie tzw. trójkątem torowym),
2. Al. Jana Pawła II od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości.
W ramach obu inwestycji jest planowana przebudowa niektórych ulic i skrzyżowań, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia torowisk, a także budowa nowej myjni tramwajowo-autobusowej przy ul. Legionów wraz z torami odstawczymi. Planowane
są kolejne kompleksowe modernizacje sieci (tory plus sieć trakcyjna) w ulicach: Bydgoskiej (od ul. Reja do ul. Chopina), Szosie
Lubickiej (od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego), Kraszewskiego
i Broniewskiego (od pl. Niepodległości do ul. Reja), Przy Kaszowniku i Warneńczyka (od pl. bp. Chrapka do ul. Podgórnej).

Warszawa

W Warszawie po 1989 r. tramwaje straciły priorytet na rzecz budowanego metra oraz nowopowstałej Szybkiej Kolei Miejskiej.
Nie oznacza to, iż inwestycje w komunikację tramwajową zostały
zarzucone – prowadzona jest polityka sukcesywnych modernizacji sieci tramwajowej oraz wymiany taboru. O ile miasta w Polsce
pozyskiwały wagony używane, przeważnie reprezentujące wyższy
poziom czy stan techniczny niż tabor rodzimej produkcji, podobne zjawisko było w Warszawie nieobecne. Ograniczono się do
zakupów wagonów wysokopodłogowych i pierwszych niskopodłogowych dostarczanych przez polskich producentów (Konstal
Chorzów, HCP Poznań).
Powstały nowe odcinki sieci tramwajowej:
1. Cmentarz Wolski–Osiedle Górczewska (4 km) w sierpniu
1992 r.,
2. Koło–Nowe Bemowo; 2 km nowej linii oraz 0,9 km drugiego
toru na trasie istniejącej do Boernerowa plus pętla tramwajowa Nowe Bemowo w sierpniu 1997 r.,
3. Ul. Powstańców Śląskich–al. Reymonta (1,9 km), plus przebudowa pętli Piaski i Nowe Bemowo, regularna eksploatacja
rozpoczęła się w styczniu 2006 r. (korzystano ze wsparcia
finansowego UE);
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Konstal 13N, Rondo Zgrupowania Radosława, Warszawa (25.06.2011 r.). Ww. typ tramwaju był eksploatowany przez ZTM Warszawa do grudnia
2012 r.

4. Metro Młociny–Stare Świdry, biegnący przez nowy Most Północny przez Wisłę do dzielnicy Tarchomin w styczniu 2013 r.,
wydłużony do pętli Tarchomin Kościelny w grudniu 2014 r.,
a od lutego 2017 r. do przystanku Nowodwory. Linia jest obsługiwana wagonami dwukierunkowymi Pesa Jazz Duo ze
względu na brak pętli na wschodnim końcu;
5. Planowane jest zbudowanie sumarycznie 25 km nowych linii
tramwajowych;
6. Równocześnie prowadzona jest sukcesywna modernizacja
infrastruktury:
–– od pętli Banacha do pętli Gocławek przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie (główna arteria komunikacyjna
miasta), zakończona w październiku 2007 r.,
–– od pętli Cm. Wolski do Dworca Wileńskiego oraz ciągiem
ulic Marszałkowska–Andersa, al. Jana Pawła II, Okopowa–
Towarowa, znajdujących się w centrum miasta,
–– remonty infrastruktury – w różnym zakresie – zostały wykonane także na pozostałych odcinkach sieci tramwajowej.
Pozyskano również kilkaset nowych tramwajów, w większości
dostarczonych przez Pesę: Tramicus, Swing, Swing Duo i Jazz
i in. W 2018 r. został ogłoszony nowy przetarg na dostawę do
213 tramwajów, który do połowy 2019 r. nie został rozstrzygnięty. Postepowanie obejmuje dostawę:
1. 85 tramwajów dwukierunkowych o długości 33 m,
2. 18 tramwajów jednokierunkowych o długości 32,5 m,
3. 20 tramwajów jednokierunkowych o długości 24 m.
Opcja zakłada dostawy:
1. 45 tramwajów dwukierunkowych o długości 32,5 m,
2. 45 tramwajów jednokierunkowych o długości 32,5 m.
Termin dostawy wynosi 22 miesiące od podpisania umowy.
Faworytem jest koncern Hyundai Rotem z Korei Płd., który zaproponował 1,826 mld PLN netto [35, 36] (oferta Pesy była
znacznie droższa). Firma z Bydgoszczy otrzymała również mniej
punktów, czy wskazywała na brak zakładu w Polsce, ewentualnie doświadczenia w budowie tramwajów u koreańskiego producenta. Jednak ostatni argument jest o tyle łatwy do obalenia,
iż południowokoreański podmiot uczestniczył w budowie m.in.
poc. KTX I (odmiana TGV dla kolei Korei Płd.), metra czy zespo-
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łów trakcyjnych przystosowanych do różnych systemów napięcia
czy szerokości toru (czyli znacznie bardziej skomplikowane niż
tramwaje). Zatem firma z podobnym doświadczeniem nie powinna mieć problemów w budowie tramwajów (jest to najprostszy
elektryczny pojazd szynowy). Umowę na dostarczenie tramwajów
Hyundai’a dla ZTM Warszawa popisano w połowie 2019 r. [34].
Nowe tramwaje zostaną wyposażone w skrętne skrajne wózki
(różnica wobec taboru obecnie eksploatowanego), co przyczyni się do zmniejszenia zużycia szyn, zwłaszcza na łukach oraz
zredukuje poziom hałasu. Pierwsze pojazdy powinny zostać dostarczone do 25 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. połowy
2021 r. (ostatnie do końca 2022 r.), a pojazdy z opcji – do końca
2023 r. Docelowym miejscem eksploatacji nowych tramwajów
będą m.in. nowe linie (nowozbudowane) biegnące do dzielnic
Wilanów i Gocław, ewentualnie przedłużona linia z Nowodworów
do węzła Winnica.

Wrocław

Stolica Dolnego Śląska pozyskała nowe wagony tramwajowe po
1989 r., w tym Protram: 204 WrAs i 205 WrAs, Škoda: 16 T i 19
T, jedno- i dwukierunkowe, Pesa Twist i Moderus Beta. Należy
jednak zauważyć, iż inne miasta w Polsce powoli wycofują typ
105Na z eksploatacji (najmłodsze wagony tej serii zakupiono
w latach 1990–1992, zatem są to pojazdy już 30-letnie), to ww.
typ we Wrocławiu nadal stanowi podstawę komunikacji tramwajowej. Wprawdzie wykonywane są modernizacje opisanego typu
tramwajów, jednak pozwala to na przedłużenie okresu eksploatacji o 10–15 lat (cykl życia pojazdu szynowego oscyluje w granicach 30–40 lat).
Niewiele efektywniej prowadzona jest polityka związana z modernizacją sieci tramwajowej. Choć prowadzone są sukcesywne
remonty torowisk, to można odnieść wrażenie, iż brakuje dużych
programów związanych z szeroko zakrojoną modernizacją i rozbudową sieci tramwajowej, jaka jest obecna w innych miastach
– Krakowie, Toruniu, Poznaniu czy Bydgoszczy in. Komunikacja
tramwajowa w centrum Wrocławia jest optymalnym środkiem
przemieszczania się (historyczna zabudowa wraz z stosunkowo
wąskimi ulicami w śródmieściu). Należy jednak dodać, iż kilka

Systemy transportowe

Moderus Beta MF 19 AC, ul. Stawowa, Wrocław (3.11.2016 r.)

programów związanych z rozbudową sieci tramwajowej jest realizowane – wzdłuż ulic:
1. Długiej, Starogroblowej i Popowickiej;
2. Hubskiej i Suchej;
3. Do osiedli: Nowy Dwór, Muchobór Wielki i Jagodno.
Planowana jest także budowa nowych torowisk –
do osiedla Maślice, dzielnicy Psie Pole oraz osiedla
Grabiszynek wzdłuż ulic Gajowickiej i Racławickiej.
W 2018 r. rozpoczęły się dostawy tramwajów
Moderus Beta MF 24 AC zamówionych w liczbie 40
egzemplarzy (dotychczas odebrano 30 pojazdów)
wyprodukowanych przez firmę Modertrans. Są to
pojazdy częściowo niskopodłogowe, a dostawy powinny zakończyć się w 2019 r.

Wnioski

Remonty sieci tramwajowych oraz zakupy nowego
taboru w Polsce wprawdzie nie mają już tak wy- Dwukierunkowa Škoda 19T, ul. Stawowa, Wrocław (3.11.2016 r.)
sokiej dynamiki jak 5–10 lat temu, jednak obserwowany jest trend stabilny – konsekwentna modernizacja sieci (Warszawie, Łodzi, Krakowie, Górnym Śląsku, Poznaniu, Wrocłaoraz sukcesywne zakupy taborowe. Można uznać, iż po kryzyso- wiu), ewentualnie rozbudowa sieci istniejącej (w Trójmieście, Powych latach 90., gdzie remonty sieci czy pozyskiwanie nowych morska Kolej Metropolitalna), zapewniającej dojazd na większe
pojazdów były wstrzymane, po wykonaniu najbardziej pilnych odległości, uzupełniającej się z komunikacją tramwajową. Nie
modernizacji torowisk czy skasowaniu najstarszych pojazdów bez znaczenia są także sieci tzw. szybkiego tramwaju, z których
po 2004 r. (akcesja do UE, dostępność nowych funduszy pomo- pierwszy pojawił się w Poznaniu w latach 90., a obecnie funkcowych, itp.) przewoźnicy uzyskali akceptowalny poziom świad- cjonuje także m.in. w Krakowie i Szczecinie. Zatem komunikacja
czonych usług. Można także zauważyć, iż niezwykle istotne jest tramwajowa przeżywa obecnie swój rozkwit jako ekologiczny śropodejście władz samorządowych (poza zasobnością budżetu dek transportu, a w większości miast pojawiły się również nowe
miasta) – jako lidera można wymienić MPK Kraków, które bar- odcinki sieci tramwajowej. Przed 1989 r. podstawę komunikacji
dzo konsekwentnie modernizuje własną komunikację tramwajo- tramwajowej w miastach w Polsce stanowiły wagony typu 105Na
wą. Władze samorządowe Warszawy także mocno zaangażowały plus odmiany, wspomagane przez 102Na, ewentualnie N, wytwasię w modernizację komunikacji miejskiej i obecnie rozstrzygnię- rzane przez jednego producenta – chorzowski Konstal (obecnie
ty jest przetarg, gdzie kilkaset pojazdów zostanie dostarczonych Alstom Konstal). Ten monotonny krajobraz zmienił się diametralprzez producenta spoza UE.
nie a dawne szare i zaniedbane pojazdy zostały zastąpione przez
Godne uwagi jest również zaangażowanie władz Łodzi, mimo nowoczesne i kolorowe tramwaje. Choć wagony Konstal 105Na
strukturalnych problemów miasta, z jakimi zmaga się dawny ewentualnie 805Na nie znikły z ulic polskich miast definitywnie,
ośrodek przemysłu dziewiarskiego w Polsce. Nowością jest poja- to sukcesywnie są wycofywane i zastępowane nowymi pojazdawienie się systemów szybkiej kolei miejskiej (przed 1989 r. obec- mi. Poza tym obserwowana jest także stabilizacja na rynku proną tylko w Trójmieście), ewentualnie aglomeracyjnej w miastach ducentów tramwajów w Polsce – dawny lider rynku – Pesa dzieli
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miejsce także z innymi podmiotami – firmami Stadler-Solaris
i Modertrans. Nowym zjawiskiem jest również pojawienie się na
rynku tramwajów w Polsce producentów spoza UE – tureckiego
Durmazlar i południowokoreańskiego Hyundai Rotem.
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Tram Systems Investments in Poland
Along with the numerous trams purchases completed in recent years,
trams operators in Poland have also performed infrastructure modernization or built entirely new lines a part of the tram network. The scope of
performed works is related not only to financial possibilities but also to
the importance of tram transport in the functioning of public transport.
Most of the operators in the 90s gained second-hand trams (mostly from
Germany), and purchasing new vehicles was postponed later (new tram is
about 10 times more expensive than the new bus). Poland’s accession to
the EU in May 2004 resulted in the possibility of obtaining co-financing for
the development and modernization of infrastructure, including purchasing of the trams one. Also, the current EU policy supports rail transport
in cities (trams, subway), which, due to the use of electric drive, is more
environment-friendly. It should be added that the vast majority of new vehicles acquired by Polish operators were designed and manufactured in
Poland, although most their components are imported. Currently, the modernization of tram networks and purchases of new rolling stock in Poland
are not as dynamic as they were 5-10 years ago; however, a stable trend
is observed - consistent modernization of the network and successive train
purchases. It can be said that after the crisis years of the 1990s, where
network repairs or acquisition of new vehicles were stopped, after the most
urgent repairs of tracks and the oldest vehicles after 2004 (accession
to the EU, availability of new aid funds, etc.), operators have got an acceptable level of services provided. Therefore, tram transport in Poland is
currently experiencing its boom as an ecological way of transport, and in
most cities also new sections of the tram network have been built. Also,
stabilization is observed on the market of tram manufacturers in Poland
- the former market leader – Pesa, also shares with other companies Stadler-Solaris and Modertrans.
Keywords: tramways, modernization of a tramway network, Pesa, Moderntrans,
Solaris, Konstal.

