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PRIORYTETY UTRZYMANIA I ROZWOJU 
KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ  

NA PRZYKŁADZIE ELBLĄGA 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów przewozów zbiorowych realizowanych 

tramwajami. Zwrócono uwagę na czynniki przemawiające za utrzymaniem sieci w mniejszych mia-
stach, których opłacalność uzależniano wyłącznie od dużych oraz skupionych potoków pasażerskich. 
Analizę przeprowadzono dla systemu tramwajowego Elbląga, miasta w którym nie tylko nie dopusz-
czono do jego likwidacji, a w racjonalny sposób rozbudowano.  

Słowa kluczowe: komunikacja miejska, tramwaje elektryczne, tabor niskopodłogowy. 

WSTĘP 

Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku nastąpiły w Polsce zmiany ustrojowe, które spowodo-
wały poważny zastój w rozwoju komunikacji tramwajowej. Sytuację pogłębiła reorganizacja 
modelu zarządzania transportem zbiorowym, którego obsługa spadła na poszczególne jed-
nostki samorządu terytorialnego. Z powodu wysokich kosztów nie były one w stanie zapew-
nić rozbudowy i modernizacji sieci trakcyjnych, ograniczając wydatki do remontów odtwo-
rzeniowych oraz utrzymaniu wymaganej zdolności eksploatacyjnej. Państwo wycofując się 
z opieki nad komunikacją publiczną, pozostawiło lokalne podmioty samym sobie, nie gwa-
rantując wzrostu dochodów adekwatnych do realizacji nowych zadań [5, 6]. W odniesieniu do 
taboru sytuacja przedstawiała się analogicznie, gdyż ewentualne inwestycje, jeśli w ogóle 
były brane pod uwagę, dotyczyły kupna wagonów używanych, najczęściej sprowadzanych 
zza granicy. Zamówienia na nowe, w pełni niskopodłogowe tramwaje były sporadyczne, co 
wynikało z niekorzystnego bilansu ekonomicznego w porównaniu z taborem autobusowym, 
ale również katastrofalnym stanem utrzymania torowisk, zupełnie nieprzystosowanych dla 
pojazdów tego typu [5, 8]. Niekorzystną sytuację spotęgował lawinowy przyrost wskaźnika 
motoryzacji, a rosnąca rola samochodu doprowadziła do pogorszenia efektywności i atrakcyj-
ności przewozowej komunikacji zbiorowej. W tej sytuacji miasta likwidowały komunikację 
nocną (Szczecin, Wrocław), albo takie linie, których utrzymanie uznawano za ekonomicznie 
nieuzasadnione (Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Górnośląski Okręg Przemysłowy). 

Pierwsze pozytywne zmiany w sektorze szynowym przyniosło wejście Polski do Unii Eu-
ropejskiej, a co za tym idzie dostępność do funduszy strukturalnych [6, 7]. Na przestrzeni lat 
tramwaj, uznawany wcześniej za przestarzały środek transportu, stał się pojazdem bardzo 
zaawansowanym technicznie i technologicznie, oferującym duże bezpieczeństwo oraz kom-
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fort podróży. Co więcej, ich linie mogą być odseparowane od dróg, a dzięki coraz większym 
priorytetom w ruchu, w zasadzie nie są narażone na jeden z najistotniejszych problemów ko-
munikacyjnych, czyli kongestię transportową [1, 3, 7]. W ten sposób utrzymanie systemu 
tramwajów i wzmacnianie ich roli w przewozach pasażerskich stało się dla wielu ośrodków 
zagadnieniem priorytetowym, wychodzącym naprzeciw tendencjom panującym w krajach 
zachodnich. Przykładem miasta, w którym konsekwentna polityka w tym aspekcie przyniosła 
wymierne korzyści jest Elbląg, co starano się przedstawić w niniejszym artykule. 

1. ZARYS HISTORYCZNY 

Tramwaje pojawiły się w Elblągu w roku 1895, a więc jest to jeden z najstarszych systemów 
elektrycznych w granicach współczesnej Polski (Wrocław 1893 r., Bielsko-Biała 1895 r.) [4, 6, 
12, 17]. Przetarg wygrała niemiecka firma Union Elektricitäts Gesellschaft (UEG), która od-
dała do eksploatacji dwie linie. Już dwa lata później powołano spółkę Tramwaje Elbląskie 
(Elbinger Strassenbahn m.b.H.) i uruchomiono trzecią z pięciu zaplanowanych wcześniej tras. 
Przedsiębiorstwo przetrwało okres I wojny światowej, ale znalazło się w fatalnej kondycji 
finansowej i w efekcie stało się własnością miasta (1922 r.). Prężny rozwój komunikacji pu-
blicznej został wstrzymany dopiero w 1945 r., w wyniku olbrzymich zniszczeń zabudowy, ale 
też samej infrastruktury i taboru [14, 17]. Przez następne dwa lata pracownicy Tramwajów 
Miejskich w Elblągu odbudowali i uruchomili trzy linie. Pierwsze powojenne wagony typu 
2N/2 dostarczono w 1955 r., a dwa lata później 3 silnikowe 5N/1 i 3 doczepne 5ND/1 (wersje 
wąskotorowe) [14]. 

W latach 60. XX w. likwidowano w Polsce całe systemy tramwajowe, co było zgodne 
z ówczesną polityką władz, zakładających ich funkcjonowanie tylko w większych aglomera-
cjach. Sytuacja ta w pewnym stopniu odbiła się również na Elblągu, gdyż w 1967 r. zlikwi-
dowano linię nr 3 (trasa do cmentarza Agrykola), a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
(MRN) podjęło uchwałę o podwyżce cen biletów [14]. Rok później tramwaje ostatecznie wy-
cofano ze Starego Miasta. Jako główną przyczynę podawano zły stan Bramy Targowej, pod 
którą przebiegało torowisko [12]. Transport szynowy odgrywał jednak na tyle istotną rolę, że 
nie mogło być mowy o jego całkowitej kasacie. Przykładowo w 1965 r. Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne (MPK) w Elblągu obsłużyło łącznie 24339 pasażerów, z czego 
19430 (blisko 80%) podróżowało tramwajami [14]. Pomimo rozwoju komunikacji autobuso-
wej, podobne wyniki odnotowywano w późniejszym okresie. W 1972 r. ruszyły prace nad 
kompleksową modernizacją posiadanych wagonów typu N. Ich numeracja uległa zmianie po 
trzech latach (dodano prefiksy 048 dla wagonów silnikowych i 059 dla doczepnych), gdy 
przedsiębiorstwo włączono do struktur Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Gdańsku. W krótkim czasie przywrócono mu niezależność jako WPK Elbląg, które z kolei 
przejęło Zakłady Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Malborku. Rok 1976 uważa się za punkt 
zwrotny, gdyż na skutek znacznych dostaw taboru autobusowego, proporcje przewozowe 
radykalnie się odwróciły. Na początku lat 80-tych XX w. udział podróżnych wybierających 
tramwaje wynosił już tylko 29%, pomimo zakupu pierwszych szybkobieżnych wagonów typu 
805Na [12, 14]. 

Pierwszą, istotniejszą od dłuższego czasu rozbudowę sieci przeprowadzono w 1986 r., 
a polegała ona na wydłużeniu trasy dla nr 1 o odcinek dwutorowy. Przywrócono również 
funkcjonowanie linii nr 3. Zmiany ustrojowe wpłynęły niekorzystnie na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, które na początku lat 90. XX w. zostało postawione w stan całkowitej li-
kwidacji. W 1993 r. utworzono podmiot organizacyjny Zarząd Komunikacji Miejskiej 
(ZKM), zlecający przewozy pasażerskie spółkom: Tramwaje Elbląskie sp. z o.o. oraz dwóm 
autobusowym, powstałym na bazie wcześniejszego MZK. Trzy lata później z torowisk znika-
ją ostatnie wagony 5N i 5ND, które zastąpiono 19 pojazdami typu GT6, kupionymi od nie-
mieckiego miasta Mainz (rok produkcji 1958-65). Znaczne nakłady finansowe doprowadziły 
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do kompleksowego remontu torowiska przy ul. Bema, oddania nowych linii nr 4 i 5 przebie-
gających w ciągu ul. Płk. Dąbka (2002 r.), jak również dwutorowej trasy do pętli Ogólna 
(2006 r.). W tym czasie pojawiło się również pierwszych 6 tramwajów niskopodłogowych 
PESA 121N [14, 17].  

2. STAN OBECNY 

Rozwój systemu tramwajowego rozpisany został w dokumentach, ustanowionych przez 
organ stanowiący i kontrolny, czyli Radę Miejską w Elblągu [9, 10]. Pomimo, iż nie wszyst-
kie plany udało się zrealizować, to dotychczasowe inwestycje przyniosły odczuwalny przy-
rost pasażerów. Przykładowo w 2003 r. z tego środka komunikacji skorzystało 7,8 mln osób, 
ale już w 2007 i 2010 odpowiednio 8,6 mln oraz 8,3 mln [10, 16]. Należy jednak podkreślić, 
że mieszkańcy oceniają komunikację miejską głównie przez stan taboru, który według nich 
jest przestarzały (rys. 1) [2]. Tramwaje typu Konstal 805Na (21szt.) i Düwag/Westwaggon 
GT6 (15 szt.) nie spełniają współczesnych standardów, a przy tym nie wszystkie wyposażono 
w głosowe oraz wizualne systemy informacyjne [4]. Eksploatuje się je na torowiskach o roz-
stawie szyn 1000 mm, co przy złym stanie wielu odcinków skutkuje ograniczeniem prędkości 
komunikacyjnej. Co więcej, okrężne trasy przejazdów przez Plac Słowiański powodują, że 
pasażerowie chętniej wybierają autobusy, kursujące bezpośrednio przez ul. 12 lutego. Plano-
wana jest budowa torowiska w jej ciągu, ale na chwilę obecną przygotowano jedynie rozjazdy 
po inwestycji na Placu Konstytucji oraz ul. Gen. Grota-Roweckiego (2010 r.). Z kolei pojazdy 
niskopodłogowe 121N wykorzystuje się wyłącznie na liniach 3 i 5, przez co nie obsługują one 
kluczowych relacji (rys. 2). Nie pozwala na to stan trasy na ul. Grunwaldzkiej, więc nie moż-
na nimi dojechać do dworców PKP i PKS [12]. 

 
Rys. 1. Tabor komunikacji tramwajowej w Elblągu: a) procentowy udział poszczególnych typów 

pojazdów, b) Konstal 805Na, c) PESA 121N, d) Düwag GT6 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 2. Schemat elbląskich linii tramwajowych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12, 17] 

W dniu roboczym tramwaje realizują 500 kursów, z czego zaledwie 57 (ponad 11%), ob-
sługiwanych jest taborem niskopodłogowym (rys. 3). Zgodnie z założeniami Rady Miejskiej, 
do końca 2013 r. miały zostać zakupione kolejne 4 pojazdy [10]. Należy jednak sądzić, że 
plany te zostaną zweryfikowane ze względu na dalsze inwestycje w budowę i modernizację 
infrastruktury technicznej, jak również wdrażanie Elbląskiej Karty Miejskiej (EKM), która 
docelowo ma zastąpić wszystkie rodzaje biletów papierowych. Z punktu widzenia przewoź-
nika system jest wyjątkowo korzystny, gdyż ma zagwarantować m.in.: uszczelnienie systemu 
taryfowego, dostarczenie dokładnej statystyki przewozowej, ułatwienia rozliczeń za wykona-
ne usługi transportowe, sprawne monitorowanie funkcjonowania komunikacji, szybkie re-
agowanie na wszelkie nieprawidłowości, itp. [17]. W tej sytuacji znacznie bardziej realne 
wydają się informacje o ewentualnym zakupie 2 nowych tramwajów i modernizacji 10 posia-
danych 805Na [11, 12, 16]. 
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Rys. 3. Liczba kursów obsługiwanych taborem standardowym i niskopodłogowym w dniu roboczym 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [17] 

3. REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH 

Obecnie trwają prace związane z gruntowną przebudową dróg wojewódzkich nr 503 i 504. 
Są to inwestycje kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania i dalszego rozwoju komunika-
cji tramwajowej. Pierwsza z nich obejmie odcinek od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców 
Pokoju. W projekcie przewidziano wykonanie na całej długości trakcji dwutorowej, która 
będzie prowadzona pośrodku ulic zmienianych na dwujezdniowe [13]. Dzięki likwidacji mi-
janek zwiększona zostanie szybkość podróżowania. Wybudowanie peronów przystankowych 
z wiatami zwiększy bezpieczeństwo, gdyż pasażerowie nie będą zmuszeni wsiadać i wysiadać 
wprost na jezdnię (ul. Browarna). 

Z kolei druga inwestycja dotyczy modernizacji skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, 
Gen. Grota-Roweckiego i 12 Lutego. W ciągu ostatniej z nich prowadzone będą roboty dru-
giego etapu, związane z położeniem zupełnie nowego torowiska [11, 13]. Dzięki temu ulegnie 
skróceniu czas dojazdu pasażerów, którzy będą chcieli dotrzeć do centrum z północnych 
dzielnic i osiedli. 

PODSUMOWANIE 

W przeprowadzonej analizie starano się ocenić funkcjonowanie elbląskiej komunikacji 
tramwajowej, uwzględniając rzeczywiste problemy oraz działania podejmowane w celu jej 
dalszego rozwoju. System nie tylko uchroniono od całkowitej likwidacji, ale konsekwentnie 
wzmacniano jego rolę w obsłudze lokalnych przewozów pasażerskich. Jest to zgodne z ogól-
noświatowym kierunkiem promowania efektywnych, ekologicznych oraz łatwo dostępnych 
środków transportu publicznego. Ponieważ torowiska można skutecznie odseparować od ru-
chu innych pojazdów, nie potęguje się problemów związanych z kongestią transportową. 
W tym względzie Elbląg ma sytuację niemal komfortową, a realizowane inwestycje powinny 
wpłynąć na dalszą poprawę tego stanu. Co więcej, miasto nie pozwoliło sobie na utratę presti-
żu związanego z posiadaniem tramwajów, zachowując przy tym historyczny charakter 
i kształtując atrakcyjność turystyczną w regionie. Dzięki szerokiemu wsparciu różnych śro-
dowisk, komunikacja publiczna zaczęła także pełnić rolę edukacyjną, aktywizując społecz-
ność lokalną w akcji patronackiej dla niskopodłogowych pojazdów typu 121N.  
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PRIORITIES 
FOR PRESERVATION AND DEVELOPMENT 

OF TRAMWAY TRANSPORT BASED 
ON THE EXAMPLE OF ELBLĄG 

Abstract 
In this paper is presented the evaluation of selected aspects of public passenger transport carried 

out by tramways. Attention was paid to the factors supporting the preservation of tramway networks in 
smaller cities, the profitability of which had been made conditional solely on large and dense passen-
ger flows. The analysis was conducted for the tramway system in Elbląg, i.e. in the city where it had 
been not only stopped from being eliminated but also expanded in a rational way. 

Key words: municipal transport, electric trams, low-floor vehicle fleet. 
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