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Celem pracy jest teoretyczno-empiryczne zaprezentowanie zrównoważonego rozwój transportu, ze szczególnym uwzględ-

nieniem - publicznego transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono Plan zrównoważonego rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025 oraz projekt Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej 
w Pabianicach, które mają na celu: 

1. Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju transportu, czego głów-
nym przejawem w miastach średniej wielkości jest udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie 25-50%. 

2. Zrównoważenie miejskiego i aglomeracyjnego systemu transportowego, poprzez stworzenie warunków do zwiększenia 
liczby podróży transportem zbiorowym. 

 

WSTĘP 

Usługi transportowe obecnie są dziedziną gospodarki, która 
cechuje się dynamicznym rozwojem. Działalność transportowa 
przyczynia się do efektywnego i sprawnego funkcjonowania każde-
go działu gospodarki narodowej, wraz z rozwojem gospodarczo-
społecznym poszczególnych państw i regionów stanowi czynnik 
intensyfikujący rozwój. 

Rozpatrując ruchy wewnętrzne w mieście wyróżnić można 
transport towarów (zaopatrzenia), transport osób (indywidualny i 
zbiorowy), wywóz nieczystości i odpadów. W niniejszym artykule, 
szczególna uwaga poświęcona została zrównoważonemu rozwojowi 
publicznego transportu zbiorowego, który określany jest jako - pro-
ces rozwoju transportu uwzględniający oczekiwania społeczne 
dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicz-
nego transportu zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania 
różnych środków transportu, a także promujący przyjazne dla śro-
dowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne 
środki transportu [Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 O publicznym 
transporcie zbiorowym]. 

Sprawnie funkcjonujący publiczny transport zbiorowy zachęca 
do rezygnacji z indywidualnych środków lokomocji na rzecz trans-
portu zbiorowego. Coraz bardziej istotne stają się działania władz, 
które powodować mają wzrost zainteresowania transportem zbioro-
wym wśród użytkowników miasta. Według Planu zrównoważonego 
rozwoju transportu publicznego w Pabianicach i gminach sąsiadują-
cych wizja transportu publicznego zakłada funkcjonowanie oraz 
rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, 
spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego 
transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym 
samochodem osobowym [PTC, s. 5]. 

Celem pracy jest teoretyczno-empiryczne zaprezentowanie 
zrównoważonego rozwój transportu, ze szczególnym uwzględnie-
niem - publicznego transportu zbiorowego. W artykule przedstawio-
no Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbioro-
wego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025 oraz projekt 
Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach, które 
mają na celu: 

1. Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według 
zasad zrównoważonego rozwoju transportu, czego głównym 
przejawem w miastach średniej wielkości jest udział transportu 
zbiorowego w przewozach na poziomie 25-50%  [PTC, s. 4]. 

2. Zrównoważenie miejskiego i aglomeracyjnego systemu trans-
portowego, poprzez stworzenie warunków do zwiększenia liczby 
podróży transportem zbiorowym [Komunikacja Pabianice (a), 
online]. 

1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W TRANSPORCIE 

Przed przytoczeniem pojęcia jakim jest zrównoważony rozwój 
należy przyjrzeć się definicjom zrównoważenia jaki i samego rozwo-
ju. Fundamentalne dążenie człowieka do ochrony, poprawy jakości 
jego życia można nazwać zrównoważeniem. Pojęcie zrównoważe-
nia zawiera zintegrowane działania ludzkie (konieczność podejmo-
wania skoordynowanych decyzji między różnymi grupami interesów, 
sektorami oraz systemami legislacyjnymi) [Pawłowska, s. 65]. Roz-
wój natomiast, nierozerwalnie związany jest z ciągłością procesu 
przemian (nieustanny ruch oraz powiązane z nim wzajemne oddzia-
ływania zjawisk zachodzących w otaczającej rzeczywistości). Pro-
ces ten nie może istnieć bez stabilnych podstaw instytucjonalnych, 
etycznych, świadomości społecznej, prawnych, technologicznych, 
organizacyjnych, które wytyczają kierunki oraz kształtują zachowa-
nia podmiotów rozwoju [Pawłowska (a), s. 359].  

Najbardziej rozpowszechnione pojęcie zrównoważonego roz-
woju zawarte zostało w Raporcie: Nasza Wspólna Przyszłość z 
1987 roku (zwany również Raportem Komisji Brundtland, Raportem 
Brundtland), określa ono zrównoważony rozwój jako rozwój, w 
którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez 
umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie [Raport 
WCED, s. 16]. Według Raportu Brundtland cywilizacja osiągnęła 
poziom dobrobytu, który jest możliwy do utrzymania, pod warunkiem 
odpowiedniego gospodarowania. Model takiej gospodarki ma na 
celu w sposób świadomy oraz odpowiedni ukształtować relacje 
pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i jako-
ścią życia. Doktryna zrównoważonego rozwoju dąży do sprawiedli-
wości społecznej poprzez między innymi: ekonomiczną i środowi-
skową efektywność przedsięwzięć [Dziuba, s. 51]. 
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Literatura przedmiotu przedstawia dwa główne podejścia do 
zrównoważonego rozwoju [Skowroński, s. 51]: 
– ekonomiczne, w którym wzrost gospodarczy utożsamiany jest z 

paradygmatem ochrony środowiska naturalnego, 
– ideologiczno-historiozoficzne, skupiające uwagę na nowych 

zachowaniach i celach społecznych przyczyniających się do 
rozwoju całej cywilizacji [Piontek, s. 51].  
Istotą zrównoważonego rozwoju jest współistnienie relacji go-

spodarczych, społecznych i ochrony środowiska naturalnego po-
przez realizację następujących celów [Machowski, s. 100–101]: 
– gospodarczego, polegającego na zaspokajaniu materialnych 

potrzeb ludzkich, 
– społecznego, zapewnienie minimum socjalnego, zapewnienie 

pożywienia, ochronę zdrowia, kulturę i edukację, 
– ekologicznego, powstrzymaniu degradacji środowiska natural-

nego i niwelowaniu zagrożeń związanych z działaniem sił przy-
rody. 
Zrównoważony rozwój jest pojęciem opierającym się w dużej 

mierze na stwarzaniu szansy poszukiwania kompromisu pomiędzy 
trzema składowymi: racji ekonomicznych, społecznych i ekologicz-
nych. Niejednoznaczność pojęcia - zrównoważony rozwój tworzy 
oraz dostarcza nowych wartości, pozwala na dostosowanie się do 
bardzo różnych sytuacji i kontekstów, w przestrzeni i czasie [Rokic-
ka, Woźniak, s. 121-122]. 

Transport niesie za sobą istotne społeczne, gospodarcze, 
przestrzenne i środowiskowe skutki, a tym samym stanowi ważny 
czynnik w odniesieniu do zjawiska zrównoważenia społeczeństwa i 
gospodarki.  

Idea zrównoważonego transportu wywodzi się z koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Transport zrównoważony to taki trans-
port, który [Brzustewicz, s. 87]:  
– zaspokaja potrzeby w zakresie mobilności współczesnego 

pokolenia,  
– nie zagraża ludzkiemu zdrowiu oraz ekosystemom,  
– gwarantuje poprawę jakości życia w mieście,  
– efektywnie wykorzystuje zasoby odnawialne oraz nieodnawial-

ne,  
– spełnia normy hałasu oraz emisji substancji szkodliwych,  
– jest dostępny i różnorodny pod względem środków transportu,  
– wspiera konkurencyjność regionów oraz całej gospodarki, 
– jest przystępny cenowo. 
– minimalizuje potrzebę wykorzystania gruntów. 

Literatura przedmiotu wyróżnia dwa podejścia odnoszące się 
do zrównoważonego transportu – szerokie oraz wąskie. Wąskie 
ujęcie zrównoważonego transportu opiera się na środowiskowych 
aspektach, co znajduje odbicie w określeniu tej interpretacji jako 
transportu zrównoważonego środowiskowo. W ujęciu szerokim 
zrównoważony transport jest traktowany w konwencji ładu zintegro-
wanego. Co oznacza, iż transport osób i ładunków jest realizowany 
w sposób, który uwzględnia jednocześnie kryteria ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe  [Pawłowska, s. 65]. Rysunek 1 przed-
stawia charakterystykę cech zrównoważenia transportu. 

 
 
 

 
Rys. 1. Cechy zrównoważenia transportu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pawłowska B., Zrówno-
ważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności 
sektora, Acta Universitatis Lodziensis, No 313, Łódź 2015 
 

Transport to istotny czynnik kształtowania miast, a jednocze-
śnie poważna uciążliwość dla mieszkańców. Niezrównoważenie pod 
względem ekologicznym oraz społecznym jest obecnie największym 
problemem w obszarze transportu miejskiego. Co z tego wynika, 
bardzo wysokie są koszty zaspokojenia potrzeb transportowych 
mieszkańców. Zatłoczenie, hałas, skażenie powietrza, brak bezpie-
czeństwa i płynności ruchu to tylko niektóre z efektów zewnętrz-
nych, które generowane są przy udziale współczesnych miejskich 
systemów transportowych. Zadaniem zrównoważonego transportu 
miejskiego jest eliminacja powyższych niedoskonałości przez 
współdziałanie systemów: gospodarczego, społecznego, technicz-
nego, środowiskowego i przestrzennego. Planowane zadania w 
obszarze transportu i środki ich realizacji powinny koncentrować się 
na rozwiązaniach poprawiających funkcjonowanie miast trwale i 
długookresowo [Brzustewicz, s. 89]. Transport to element, który 
łączy miasto w układzie funkcjonalnym oraz przedstawia ośrodek 
miejski jako system współzależności, które zachodzą pomiędzy jego 
poszczególnymi elementami. Przedmiotem zainteresowania logisty-
ki w mieście jest przede wszystkim transport ładunków i osób [No-
wotyńska, Kut, s. 1643]. Rysunek 2 obrazuje podział transportu w 
mieście. 
 

 
Rys. 2. Podział transportu w mieście 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tundys B., Logistyka 
miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania., Difin, Warszawa 2008 
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Na potrzeby niniejszego artykułu autorki skupiły się na zrów-
noważonym transporcie osobowym zbiorowym. Zrównoważony 
miejski system transportu zbiorowego to system przemieszczania 
się, pozwalający zaspokoić potrzeby mieszkańców miast związane 
z transportem [Chamier-Gliszczyński, s. 88]: 
– w sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu ludzi oraz śro-

dowisku, 
– wykorzystującym odnawialne źródła energii,  
– przestępnym pod względem ekonomicznym dla mieszkańców 

miasta,  
– zmierzającym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów,  
– pozwalającym funkcjonować efektywnie, podtrzymującym go-

spodarkę i rozwój regionalny, 
– nie powodującym zatłoczenia ulic. 

Przykładowe rozwiązania na rzecz zrównoważonego transportu 
zbiorowego mogą zawierać np. [Brzeziński, Rezwow, s. 10–14]: 
– wprowadzanie nowoczesnego proekologicznego taboru, 
– wydzielanie pasów ruchu, jezdni, ulic dla transportu zbiorowego 

np. tzw. contra flow - pasy ruchu pod prąd,  
– stosowanie priorytetów w sygnalizacji świetlnej, 
– rozwój systemów transportu szynowego (tramwaj, kolej, metro), 
– integrowanie węzłów przesiadkowych, 
– nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury (wiaty i za-

daszenia, platformy przystankowe dostosowane pod wysokość 
podłogi pojazdu, systemy dynamicznej informacji pasażerskiej), 

– koordynowanie rozkładów jazdy między różnymi rodzajami. 

2. CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY MIEJSKIEJ 
PABIANICE 

2.1. Komunikacja miejska - Pabianice 

Pabianice to miasto we województwie łódzkim o powierzchni 
32,99 km². Pod względem liczby ludności - 66,265, Pabianice są 
trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w wojewódz-
twie a 59. w Polsce (na podstawie oficjalnych danych GUS – 
09.06.2017). 

Transport zbiorowy w Pabianicach to system transportu pu-
blicznego na który składa się linia tramwajowa oraz sieć połączeń 
autobusowych. Początki komunikacji miejskiej w Pabianicach sięga-
ją 1901 roku, kiedy powstała pierwsza linia tramwajowa Pabianice-
Łódź. Początkowo tramwaj dojeżdżał do przedmieścia, linia w latach 
1905, 1924 i 1940 była przedłużana aż w końcu biegła całą główną 
ulicą miasta. Do 1972 roku linia tramwajowa była jedynym środkiem 
komunikacji miejskiej a jej długość wynosiła ponad 20 km. MPK 
(Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) Łódź 19 lipca 1972 roku 
postawiło pierwsze przystanki oraz wprowadziło kursy autobusów 
miejskich. Od 1984 roku w szybkim tempie powstawały kolejne linie 
autobusowe na których kursowały Ikarusy 260 i Jelcze. Pabianickie 
linie autobusowe obsługiwane przez MPK Łódź w 1992 roku zostały 
przejęte przez przedsiębiorstwo MZK (Miejski Zakład Komunikacyj-
ny) Pabianice, które wymieniło autobusy na nowocześniejsze oraz 
wprowadziło swoje bilety [Komunikacja Pabianice, online]. Obecnie 
na tabor MZK składa się: 
– 14 Solarisów Urbino 12,  
– 10 Jelczy 120M,  
– 3 Jelcze Vero, 
– 12 MANów NL202.  

Autobusy pomalowane są w barwy niebiesko-żółte, będące 
także barwami Pabianic. 1 października 2005 Miejski Zakład Komu-
nikacyjny w Pabianicach został spółką prawa handlowego. Z dniem 
1 października 2011 roku przestały jeździć autobusy wysokopodło-
gowe. 14 maja 2017 zawieszono kursowanie tramwaju i wprowa-

dzono autobusową komunikację zastępczą Z41 [Komunikacja Pa-
bianice, online]. 

2.2. Czynniki społeczne determinujące popyt na usługi 
transportu publicznego zbiorowego w gminie miejskiej 
Pabianice 

Transport publiczny to jeden z instrumentów wykorzystywanych 
do realizacji polityki społecznej władz publicznych. Głównym celem 
polityki społecznej realizowanym w Pabianicach jest zapewnienie 
wszystkim mieszkańcom, niezależnie od statusu społecznego i 
materialnego, oczekiwanego przez nich poziomu mobilności [PTC, 
s. 49]. Czynniki społeczne determinujące kształt oferty przewozowej 
komunikacji miejskiej w Pabianicach przedstawione zostały w tabeli 
1. 

Tab. 1. Czynniki społeczne determinujące kształt oferty  
przewozowej komunikacji miejskiej w Pabianicach –  

stan na 31 grudnia 2015 r. 

 
Źródło: PTC, Plan zrównoważonego rozwój publicznego transportu 
zbiorowego dla gminy miejskiej Pabianice na lata 2017-2025, Gdy-
nia – Pabianice 2017 

 
W gminie miejskiej Pabianice podstawowym narzędziem reali-

zacji polityki społecznej za pośrednictwem transportu miejskiego, są 
uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych [PTC, s. 49-50]. 
Na podstawie badań marketingowych (przeprowadzonych w 2016 
roku) określono, że na podstawie uprawnień do przejazdów ulgo-
wych w komunikacji miejskiej wykonano 40,4% podróży autobusami 
MZK Sp. z o.o. w Pabianicach. Oznacza to, że szeroki zakres 
uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych z jednej strony 
wpływa korzystnie na zakres realizacji polityki społecznej i transpor-
towej (możliwość kreowania popytu w segmentach pasażerów 
uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych), z drugiej 
jednak strony niekorzystnie kształtuje relacje ekonomiczno-
finansowe, uzależniając funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 
coraz większym stopniu od dopłat budżetowych [PTC, s. 50]. 

2.3. Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej – Pabianice 

Transport to jeden z najważniejszych czynników determinują-
cych rozwój miast. Utrzymanie wysokiego udziału transportu zbio-
rowego w liczbie podróży zmotoryzowanych w mieście wpływa w 
największym stopniu na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych 
do środowiska przez ruch pojazdów [PTC, s. 130].  
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Zakładając, że w Pabianicach, w godzinach szczytu uśrednione 
napełnienie w autobusie w szczycie przewozowym wynosi 40 osób 
oraz że w jednym samochodzie osobowym podróżuje średnio 1,2 
osoby, można założyć, że na jeden autobus w ruchu przypada 
potok aż 33 samochodów osobowych [PTC, s. 130]. Komunikacja 
miejska zmniejsza ruch drogowy do miejsc pracy, centrum miasta, 
co przekłada się na obniżenie emisji spalin oraz jest efektywnym 
działaniem ochrony środowiska w mieście. Warunkiem uzyskania 
jak największych korzyści dla mieszkańców jest ich zachęcenie do 
rezygnacji z używania samochodu osobowego – na rzecz autobusu.  

Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Pabianicach podpo-
rządkowane są strategii zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony 
rozwój to kształtowanie transportu miejskiego pod względem mini-
malizującym jego negatywny wpływ na mieszkańców i środowisko. 
Skuteczne wdrażanie zrównoważonego rozwoju polega na wspiera-
niu działań ograniczających zapotrzebowanie na transport – po-
przez odpowiednią politykę przestrzenną, rozwój nowych technologii 
oraz promowanie publicznego transportu zbiorowego, a szczególnie 
rozwiązań nieemitujących zanieczyszczeń w miastach [PTC, s. 
130]. Zalecanym minimum, które wynika z polityki zrównoważonego 
rozwoju, jest podjęcie działań promujących utrzymanie obecnego 
poziomu i rozwój transportu zbiorowego – poprzez integrację róż-
nych form komunikacji zbiorowej oraz rozważne ograniczenie ruchu 
pojazdów indywidualnych, zwłaszcza w ścisłym centrum miasta 
[PTC, s. 131].  

Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Pabianicach zgodne 
będą z uregulowaniami zawartymi w dokumentach strategicznych 
krajowych, wojewódzkich i strategicznymi wytycznymi Unii Europej-
skiej, tj. politykami [PTC, s. 132]:  
– zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego, 
– integracji środków transportu, 
– promowania rozwiązań proekologicznych, 
– podnoszenia standardów obsługi pasażerskiej. 

Projekt Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w 
Pabianicach 

Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach to 
jeden z projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, 
na które miasto Pabianice uzyskało dofinansowanie Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego w 
kwocie - 48 024 999,96 zł [Komunikacja Pabianice (a), online]. 

Celem głównym projektu jest zrównoważenie miejskiego i 
aglomeracyjnego systemu transportowego, poprzez stworzenie 
warunków do zwiększenia liczby podróży transportem zbiorowym 
[Komunikacja Pabianice (a), online]. Projekt Modernizacja i rozwój 
komunikacji miejskiej w Pabianicach zakłada silne preferencje dla 
transportu zbiorowego oraz ruchu niezmotoryzowanego. W latach 
2018-2020 nastąpi: wymiana na nowszy, niskoemisyjny, o alterna-
tywnym systemie napędowym (hybrydowy) tabor oraz rozwój sieci 
dróg dla rowerów, który zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, 
poziom hałasu w mieście, czego skutkiem ma być podniesienie 
jakości życia jego mieszkańców. Wdrożony zostanie również inteli-
gentny system transportowy, ułatwiający planowanie podróży. W 
planach założono powiazanie inteligentnego systemu transportowe-
go z monitoringiem przystanków, co poprawić ma bezpieczeństwo 
pasażerów. W ramach projektu przewidziano [Komunikacja Pabia-
nice (a), online]: 
– zakup 18 sztuk nowych niskoemisyjny, o alternatywnym syste-

mie napędowym (hybrydowy) autobusów, 
– modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej 

MZK, 
– wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (system 

monitoringu wizyjnego na 26 przystankach, 23 przystankowe 

tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, nową wersję porta-
lu KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacją mobilną), 

– zakup biletomatów (10 mobilnych do dotychczas używanych 
autobusów, 18 do nowych pojazdów i 5 stacjonarnych na naj-
ważniejsze przystanki), 

– budowę 14,6 km ścieżek rowerowych wraz z zakupem towarzy-
szącej infrastruktury, 

– budowę nowej krańcówki autobusowej, 
– budowę/przebudowę peronów, zatok przystankowych, 
– zakup wiat przystankowych, ławek oraz słupków przystanko-

wych o podwyższonym standardzie, 
– budowę dworca autobusów miejskich. 

3. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO  
DLA GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE  
NA LATA 2017-2025 

Rada Miejska w Pabianicach podjęła uchwałę nr XXXIX/519/17 
w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-
2025 - 20 kwietnia 2017 roku. 11 maja 2017 roku uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 
jako pozycja 2418. Plan opracowała firma Marcin Gromadzki Public 
Transport Consulting [Komunikacja Pabianice (b), online].  

3.1. Cele oraz wizja Planu 

Głównym celem Planu zrównoważonego rozwoju transportu 
publicznego w Pabianicach i gminach sąsiadujących (z którymi 
Pabianice podpisały porozumienie odnośnie powierzenia organizacji 
transportu publicznego),  jest zapewnienie funkcjonowania transpor-
tu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju transportu, 
czego głównym przejawem w miastach średniej wielkości jest udział 
transportu zbiorowego w przewozach na poziomie 25-50% [PTC, s. 
4].  

Cele uzupełniające Planu to [PTC, s. 4]:  
1. W ramach określonej polityki transportowej utrzymanie efektyw-

ności ekonomiczno-finansowej komunikacji miejskiej, 
2. Zagwarantowanie zasad dostępności do usług transportu pu-

blicznego (w tym dla osób niepełnosprawnych), 
3. Funkcjonowanie transportu publicznego jako realnej alternatywy 

dla realizacji podróży samochodami osobowymi (zapewnienie 
wysokiej jakości usług oraz uprzywilejowanie pojazdów trans-
portu zbiorowego w ruchu drogowym), 

4. Integracja transportu publicznego, obejmująca transport miejski 
oraz regionalny (w zakresie koordynacji rozkładów jazdy, tary-
fowo-biletowym, informacji o usługach), 

5. Zminimalizowanie negatywnego oddziaływania transportu na 
środowisko (utrzymanie założonego udziału transportu zbioro-
wego w przewozach miejskich oraz sukcesywna wymiana auto-
busów na spełniające wyższe normy czystości spalin). 
Według Planu zrównoważonego rozwoju transportu publiczne-

go w Pabianicach i gminach sąsiadujących wizja transportu publicz-
nego zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proeko-
logicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pa-
sażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę 
dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym [PTC, 
s. 5]. 

Głównym zadaniem Planu jest zaplanowanie do 2025 r. prze-
wozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na 
obszarze Gminy Miejskiej Pabianice i gmin sąsiednich (z którymi 
Gmina Miejska Pabianice – jako organizator transportu – podpisała 
porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego), zgodnie 
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z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z 
istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-
gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwo-
ju motoryzacji indywidualnej [PTC, s. 4].  

Przyjęty w niniejszym Planie cel zgodny jest z dokumentami 
strategicznymi Unii Europejskiej, Polski, województwa łódzkiego, 
powiatu pabianickiego oraz gmin objętych planem. Przyjęty cel jest 
także zgodny z polityką komunikacyjną Gminy Miejskiej Pabianice, 
której celem jest stworzenie skutecznego i bezpiecznego systemu 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej [Rada Miejska, s. 31-32].  

3.2. Monitorowanie realizacji Planu zrównoważonego 
rozwoju transportu publicznego w Pabianicach 

Monitorowanie realizacji Planu zrównoważonego rozwoju 
transportu publicznego w Pabianicach odbywa się na podstawie 
badania: 
– zapewnienia dostępności do transportu, w tym osobom niepeł-

nosprawnym, 
– redukcji negatywnego wpływu transportu na zdrowie oraz bez-

pieczeństwo mieszkańców, 
– redukcji zanieczyszczenia powietrza, hałasu, efektu cieplarnia-

nego i zużycia energii, 
– efektywności ekonomicznej transportu osób, 
– integracji transportu, 
– systemu taryfowego i innych elementów oferty przewozowej, 
– dostosowania oferty przewozowej do potrzeb przewozowych, 

popytu, preferencji komunikacyjnych. W tabeli 2 przedstawiono 
zestaw parametrów i narzędzi oraz zakres oceny poszczegól-
nych elementów systemu przewozów użyteczności publicznej w 
Pabianicach, umożliwiający bieżące monitorowanie stopnia rea-
lizacji Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. 

 
Tab. 2. Wskaźniki monitorowania realizacji Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla komunikacji miej-
skiej organizowanej przez Gminę Miejską Pabianice 

 
Źródło: PTC, Plan zrównoważonego rozwój publicznego transportu 
zbiorowego dla gminy miejskiej Pabianice na lata 2017-2025, Gdy-
nia – Pabianice 2017 

PODSUMOWANIE 

Czynnikiem o znaczącym wpływie na kierunki rozwoju trans-
portu jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, której zadanie to: 
zaspokojenie gospodarczych, społecznych i ekologicznych potrzeb 
społeczeństwa. Obowiązek uwzględnienia zasad zrównoważonego 
rozwoju w politykach społeczno-gospodarczych i sektorowych, 
działaniach i strategiach Unii Europejskiej nadaje temu czynnikowi 
szczególnie istotną rolę w wytyczaniu kierunków rozwoju społeczno-
gospodarczego, w tym również sektora transportu. 

Zrównoważony transport to taki, który [OECD/BMLFUW, s. 
105]: nie zagraża zdrowiu publicznemu i zaspokaja potrzeby trans-
portowe zgodnie z zasadami: 
1. wykorzystywania zasobów odnawialnych poniżej poziomu ich 

zdolności do regeneracji i 
2. zasobów nieodnawialnych poniżej poziomu rozwoju ich odna-

wialnych zamienników. 
Transport to element, który łączy miasto w układzie funkcjonal-

nym oraz przedstawia ośrodek miejski jako system współzależności, 
które zachodzą pomiędzy jego poszczególnymi elementami. 
Przedmiotem zainteresowania logistyki w mieście jest przede 
wszystkim transport ładunków i osób. Na potrzeby niniejszego 
artykułu autorki skupiły się na zrównoważonym transporcie osobo-
wym zbiorowym. Zrównoważony miejski system transportu zbioro-
wego to system przemieszczania się, pozwalający zaspokoić po-
trzeby mieszkańców miast związane z transportem [Chamier-
Gliszczyński, s. 88]: 
– w sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu ludzi oraz śro-

dowisku, 
– wykorzystującym odnawialne źródła energii,  
– przestępnym pod względem ekonomicznym dla mieszkańców 

miasta,  
– zmierzającym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów,  
– pozwalającym funkcjonować efektywnie, podtrzymującym go-

spodarkę i rozwój regionalny, 
– nie powodującym zatłoczenia ulic. 

Coraz bardziej istotne stają się działania władz, które powodo-
wać mają wzrost zainteresowania transportem zbiorowym wśród 
użytkowników miasta. Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w 
gminie miejskiej Pabianice podporządkowane są strategii zrówno-
ważonego rozwoju. Władze miasta Pabianice wdrażają w życie 
projekt Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach, 
który  zakłada silne preferencje dla transportu zbiorowego oraz 
ruchu niezmotoryzowanego a jego głównym celem  jest zrównowa-
żenie miejskiego i aglomeracyjnego systemu transportowego, po-
przez stworzenie warunków do zwiększenia liczby podróży transpor-
tem zbiorowym [Komunikacja Pabianice (a), online]. Kolejną inicja-
tywą gminy miejskiej Pabianice jest Plan zrównoważonego rozwoju 
transportu publicznego w Pabianicach i gminach sąsiadujących (z 
którymi Pabianice podpisały porozumienie odnośnie powierzenia 
organizacji transportu publicznego) a jego cel główny to zapewnie-
nie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrówno-
ważonego rozwoju transportu, czego głównym przejawem w mia-
stach średniej wielkości jest udział transportu zbiorowego w prze-
wozach na poziomie 25-50% [PTC, s. 4].  

Skutkiem przedstawionych wyżej aktywności ma być między 
innymi: 
– wymiana na nowsze, niskoemisyjne, o alternatywnym systemie 

napędowym (hybrydowy) autobusy, 
– zapewnienie dostępności do transportu, w tym osobom niepeł-

nosprawnym, 
– rozwój sieci dróg dla rowerów, 
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– redukcja negatywnego wpływu transportu na zdrowie oraz 
bezpieczeństwo mieszkańców, 

– redukcja zanieczyszczenia powietrza, hałasu, efektu cieplarnia-
nego i zużycia energii, 

– efektywność ekonomiczna transportu osób, 
– integracja transportu, 
– dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych, 

popytu, preferencji komunikacyjnych, 
– wdrożenie inteligentnego systemu transportowego. 
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Sustainable public transport - Pabianice 

The aim of the study is the theoretical and empirical 
presentation of the sustainable development of transport, 
with particular emphasis on public transport. The article 
presents the Plan of sustainable development of public 
transport for Pabianice, for the years 2017-2025 and the 
project - Modernization and development of urban transport 
in Pabianice, which aim to: 

1. Ensure the functioning of public transport according 
to the principles of sustainable development of transport, the 
share of public transport in the transport - 25-50%. 

2. Sustainability of the urban and agglomeration 
transport system, by creating conditions for increasing the 
number of journeys by public transport. 
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