
International Management Services Sp. z o.o. 

31-104 Kraków, ul. Felicjanek 4/10 

Tel: 12 431 00 77, Fax: 12 426 26 80 

www.ims.biz.pl Email: office@ims.biz.pl 

 

NIP:677-22-01-351                                                                                     Prezes Zarządu: Mariusz Szubra 

KRS nr: 0000130175 Wiceprezes Zarządu: Sławomir Podgórski 

REGON: 356576879                                                                      Kapitał Spółki: 50 000 zł 

 

 

Analiza kosztów i korzyści związanych z 

wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji 

miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych 

 

Projekt do konsultacji społecznych 

 

 

 

 

 

Miasto Bełchatów 

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów 

 

 

 

Kraków, wrzesień 2018 

http://www.ims.biz.pl/
mailto:office@ims.biz.pl


International Management Services Sp. z o. o. 

 

strona 2  

Spis treści 

Wykaz skrótów i definicji ............................................................................................................. 4 

1. Wstęp ..................................................................................................................................... 5 

1.1. Podstawa opracowania ................................................................................................... 5 

1.2. Metodologia .................................................................................................................... 6 

2. Opis stanu aktualnego ........................................................................................................... 7 

2.1. Lokalizacja ...................................................................................................................... 7 

2.2. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego ................................................................. 7 

Demografia ............................................................................................................................ 7 

Gospodarka ............................................................................................................................ 8 

Sport i turystyka .................................................................................................................... 8 

Edukacja ................................................................................................................................ 8 

2.3. Organizator i operator publicznego transportu zbiorowego ........................................... 9 

2.4. System transportowy ...................................................................................................... 9 

Drogi ...................................................................................................................................... 9 

Transport kolejowy ............................................................................................................. 10 

Transport rowerowy ............................................................................................................ 10 

Transport publiczny ............................................................................................................. 10 

2.5. Tabor i infrastruktura komunikacji miejskiej ............................................................... 13 

3. Identyfikacja możliwych wariantów rozwoju taboru zeroemisyjnego ............................... 16 

3.1. Wariant bazowy ............................................................................................................ 16 

3.2. Wariant W1 – tabor elektryczny ................................................................................... 17 

3.3. Wariant W2 – tabor wodorowy i gazowy ..................................................................... 18 

3.4. Identyfikacja linii komunikacyjnych proponowanych do obsługi taborem 

zeroemisyjnym ........................................................................................................................ 18 

4. Strategiczna analiza wariantów ........................................................................................... 24 

4.1. Preselekcja wariantów do dalszej analizy .................................................................... 24 

Wariant W1 – tabor elektryczny ......................................................................................... 24 

Wariant W2 – tabor wodorowy i gazowy ........................................................................... 25 

5. Efekty środowiskowe wariantów rozwoju .......................................................................... 26 

6. Analiza finansowa ............................................................................................................... 28 

6.1. Metodyka analizy ......................................................................................................... 28 

6.2. Nakłady inwestycyjne ................................................................................................... 29 



International Management Services Sp. z o. o. 

 

strona 3  

6.3. Koszty operacyjne ........................................................................................................ 31 

6.4. Przychody ..................................................................................................................... 32 

6.5. Kalkulacja poziomu dofinansowania ............................................................................ 32 

6.6. Podsumowanie analizy finansowej ............................................................................... 33 

6.7. Trwałość finansowa operatora ...................................................................................... 36 

7. Analiza społeczno-ekonomiczna ......................................................................................... 37 

7.1. Metodyka analizy ......................................................................................................... 37 

7.2. Korekta przepływów finansowych ............................................................................... 38 

7.3. Koszty i korzyści ekonomiczne .................................................................................... 38 

7.4. Wskaźniki efektywności ekonomicznej ....................................................................... 40 

8. Analiza wrażliwości ............................................................................................................ 41 

8.1. Wprowadzenie .............................................................................................................. 41 

8.2. Analiza wrażliwości wskaźników ekonomicznej efektywności projektu .................... 41 

9. Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania inwestycji taborowych .......................... 43 

10. Rekomendacje w zakresie wymiany taboru, podsumowanie i wnioski ........................... 44 

Spis tabel ..................................................................................................................................... 46 

Spis rysunków ............................................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



International Management Services Sp. z o. o. 

 

strona 4  

Wykaz skrótów i definicji 

AKK Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz 

innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są 

wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 

cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji. 

Autobus 

zeroemisyjny 

Autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 Prawa o ruchu drogowym, 

wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru 

w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, 

którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych 

substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, 

o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz trolejbus 

w rozumieniu art. 2 pkt 83 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Organizator Organizator publicznego transportu zbiorowego – Miasto Bełchatów, 

właściwa jednostka samorządu terytorialnego, zapewniająca 

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. 

PTZ Publiczny Transport Zbiorowy 

MZK Sp. z o. o. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Bełchatowie 

Ustawa Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317) 

VAT Podatek od towarów i usług 

wzkm wozo-kilometr  
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr 570/18 zawarta pomiędzy Miastem Bełchatów 

a International Management Services Sp. z o. o.  

Przedmiotowa analiza została sporządzona na potrzeby spełnienia obowiązków wynikających 

z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 317). W myśl art. 37 ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego w której liczba 

mieszkańców przekracza 50 000, jest zobligowana do sporządzenia co 36 miesięcy analizy 

kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji 

miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu 

wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 

cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

Natomiast zgodnie z art. 36 ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego o której mowa 

powyżej, świadcząc lub zlecając usługę komunikacji miejskiej w rozumieniu ustawy z 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2341), musi zapewnić 

odpowiedni udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze 

tej jednostki. Określony w dokumencie udział autobusów zeroemisyjnych wynosi 30% i musi 

zostać osiągnięty do 1 stycznia 2028 r., niemniej jednak ustawa obliguje do osiągnięcia udziału 

autobusów zeroemisyjnych stopniowo: 

• 5% od 1 stycznia 2021 r.; 

• 10% od 1 stycznia 2023 r.; 

• 20% od 1 stycznia 2025 r. 

Obowiązek ten dotyczy wszystkie JST powyżej 50 000 mieszkańców, chyba że przeprowadzona 

w ramach AKK analiza społeczno-ekonomiczna, uwzględniająca wycenę kosztów i korzyści 

związanych z emisją szkodliwych substancji, wskaże na brak korzyści z wykorzystywania 

autobusów zeroemisyjnych. 

Oprócz analizy społeczno-ekonomicznej, AKK musi zawierać także takie elementy jak analizę 

finansowo-ekonomiczną oraz oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją 

szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Ponadto, ustawa z 11 stycznia 2018 r. zobowiązuje do udziału społeczeństwa w opracowaniu 

analizy, zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999). W opracowanej analizie kosztów i korzyści 

muszą zostać uwzględnione wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

Ustawa mówi również o konieczności aktualizacji planu transportowego w oparciu o wyniki 

analizy kosztów i korzyści. 
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1.2. Metodologia 

Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych związanych z metodyką sporządzania niniejszej 

analizy kosztów i korzyści do których odwoływałaby się ustawa, przedmiotowe opracowanie 

zostało sporządzone na podstawie praktycznych podręczników i wytycznych opublikowanych 

lub rekomendowanych przez instytucje, które w ostatnich latach zajmowały się oceną projektów 

transportowych, współfinansowanych ze środków UE. Dokumenty te określają szczegółowy 

sposób sporządzenia dokumentacji studialnej i aplikacyjnej, w tym analizy kosztów i korzyści. 

Celem takiej analizy jest m.in. wykazanie, że projekt pod względem kryteriów społeczno-

ekonomicznych wykazuje wystarczające korzyści, aby mógł w określonej proporcji podlegać 

dofinansowaniu ze środków strukturalnych. Oznacza to, że projekt po uwzględnieniu wszystkich 

kosztów i korzyści jest z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia opłacalny, a więc 

spełnia te same kryteria co analiza wymagana ustawą o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. 

Z tego względu niniejszą analizę opracowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przy 

sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnych dla projektów transportowych realizowanych ze 

środków UE, z uwzględnieniem m.in. poniższych wytycznych i publikacji: 

• Niebieska Księga dla sektora transportu publicznego”, Jaspers, nowa edycja sierpień 2015; 

• „Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym”, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014), październik 

2015; 

• „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 

w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, MIR, 

marzec 2015; 

• „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych 

współfinansowanych ze środków unijnych”, Publikacja współfinansowana ze środków 

Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej programu „Infrastruktura i Środowisko”, 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, grudzień 2014 r.; 

• „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, Warszawa, 2016 r. 

• Strona internetowa CUPT: http://www.cupt.gov.pl/?id=2248 w tym m.in. aktualne tablice 

kosztów jednostkowych uwzględniające prognozy makroekonomiczne Ministerstwa 

Finansów z 25 maja 2018 r. 

W toku prac na przedmiotową analizą uwzględniono zapisy dokumentów o charakterze 

strategicznym i planistycznym miasta, a w szczególności „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025” przyjęty 30 czerwca 

2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie nr XXIII/203/2016. 
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2. Opis stanu aktualnego 

2.1. Lokalizacja 

Bełchatów jest miastem położonym w województwie łódzkim, oddalonym o ok. 60 km na 

południe od Łodzi. Miasto stanowi odrębną gminę miejską w której ustrój, zakres działania i 

zadania regulują przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta 

Bełchatowa przyjęty Uchwałą Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z 25 marca 2010 r. 

(Dz. Urz. Wojew. łódzkiego z 2017 r. poz. 2506). Bełchatów jest także siedzibą gminy wiejskiej 

Bełchatów, na którą składa się 81 miejscowości skupionych w 40 sołectwach położonych wokół 

Bełchatowa oraz jest siedzibą władz powiatu bełchatowskiego. 

Powierzchnia miasta wynosi 34,64 km², co stanowi 3,58% powierzchni powiatu 

bełchatowskiego. 

Rysunek 1. Położenie Bełchatowa w województwie łódzkim i powiecie bełchatowskim. 

 

 Źródło: http://www.belchatow.pl/ 

 

 

2.2. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 

Demografia 

Według danych z 2016 roku miasto liczy 58 407 mieszkańców i zajmuje piąte miejsce 

w województwie pod względem liczby ludności. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć 

spadek liczby mieszkańców (ponad 3% od 2010 r.), spowodowany przez ujemne saldo migracji. 

Prognozy demograficzne dla powiatu bełchatowskiego nie są optymistyczne, według danych 

GUS prognozowana liczba ludności do 2025 r. zmniejszy się o ok. 3 000 osób. 

Struktura ludności miasta wpisuje się w ogólnokrajowe tendencje, wskazujące na postępujący 

rozwój starzenia się społeczeństwa. Jak pokazują statystyki, w Bełchatowie spada łączna liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście ilości osób 

http://www.belchatow.pl/
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w wieku poprodukcyjnym. Prognozy w tym zakresie również wskazują na pogłębianie się 

negatywnego scenariusza z ostatnich lat. Zgodnie z danymi GUS, w powiecie bełchatowskim 

odsetek osób w wieku produkcyjnym w 2020 r. wyniesie 64%, a w 2025 już tylko 61%. 

Jednocześnie wzrośnie ilość osób w wieku poprodukcyjnym z 17,5% w 2020 r. do 20,6% w 2025 

r.  

Gospodarka 

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2016 roku w Bełchatowie działalność gospodarczą prowadziło 

5 399 podmiotów. Podstawową działalnością przedsiębiorstw prowadzonych w Bełchatowie jest 

handel oraz usługi naprawy pojazdów, którymi zajmuje się prawie 29% zarejestrowanych firm. 

Kolejne miejsca zajmują: Budownictwo – 10,6%, działalność profesjonalna naukowa 

i techniczna – 9,3% oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7,5%. Dominują podmioty małe, 

zatrudniające do 9 pracowników (95% wszystkich podmiotów gospodarczych) 

W najbliższym otoczeniu miasta znajduje się największe w Polsce zagłębie paliwowo-

energetyczne – Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego. W gminie Kleszczów mieści się 

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownia Bełchatów - największa na świecie 

elektrownia węglowa wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego. Odkrywkowa 

kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie jest jednym z najważniejszych wykopów w Europie 

– ma głębokość 190 m, szerokość około 2,5 km i długość niemal 6 km. Bełchatów jest jednym 

z dwóch najważniejszych miast Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. 

Sport i turystyka 

Nieopodal Bełchatowa, przy sztucznym zbiorniku wodnym znajdują się dwa ośrodki sportowo-

rekreacyjne należące do Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. 

Każdy z ośrodków posiada własną bazę noclegową, a także szereg atrakcji przyciągających 

turystów, takich jak stadninę koni, rowery wodne, żaglówki, kajaki, boiska sportowe, krytą 

pływalnię, korty tenisowe i wiele innych. Ponadto w okresie wakacyjnym często organizowane 

są koncerty i imprezy plenerowe, zarówno lokalne jak i o skali ogólnopolskiej. 

Bełchatów najbardziej znany jest za sprawą męskiego klubu siatkarskiego Skra Bełchatów. 

Bełchatowska baza sportowa składa się m.in. ze stadionu piłkarskiego GKS Bełchatów, hali 

„Energia” im. Edwarda Najgebauera, hali widowiskowo-sportowej, Squash Klubu Bełchatów, 

kilku boisk treningowych, 4 basenów, kortów tenisowych, sal gimnastycznych i boisk szkolnych 

niemal przy każdej placówce edukacyjnej. 

Edukacja 

Na terenie miasta znajduje się żłobek miejski, 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 10 szkół 

średnich (w tym 2 licea dla dorosłych) oraz 3 filie szkół wyższych. Wśród mieszkańców 

Bełchatowa 12 428 osób jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata). Według Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie 

policealne, 12,3% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem 

zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców Bełchatowa, gimnazjalnym 5,6%, 

natomiast 21,5% podstawowym ukończonym. 
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W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Bełchatowa mają analogiczny 

poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bełchatowie największy odsetek ma 

wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej 

mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (20,2%). 

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje 

się 24,6% mieszkańców Bełchatowa w wieku potencjalnej nauki1. 

2.3. Organizator i operator publicznego transportu zbiorowego 

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem PTZ na danym obszarze 

jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego, która zapewnia jego funkcjonowanie na tym 

obszarze. Z tego względu, Prezydent Bełchatowa działający przez Zespół ds. Infrastruktury 

Technicznej Miasta jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci 

komunikacyjnej w miejskich (gminnych) przewozach pasażerskich, która obejmuje linie 

komunikacyjne na terenie miasta Bełchatów. Funkcje organizatora są realizowane przez Urząd 

Miasta Bełchatów. Do zadań organizatora należy między innymi planowanie, organizowanie i 

zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa sposób wyboru operatora publicznego 

transportu zbiorowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, operatorem publicznego 

transportu zbiorowego jest samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie. 

Obecnie operatorem wewnętrznym świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Bełchatowie. 

MZK Sp. z o.o. w Bełchatowie powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie nr 

12/II/93. Spółka działa w oparciu o umowę Spółki, sporządzoną w formie aktu notarialnego 

07.05.1993 r. (za Rep. A 754/1993.). Miasto Bełchatów posiada 100% udziałów MZK Sp. z o. 

o. MZK jako podmiot wewnętrzny będący operatorem publicznego transportu zbiorowego 

wykonuje usługi w zakresie przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej według 

ustalonych tras, w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa. 

2.4. System transportowy 

Drogi 

Przez teren Bełchatowa przebiega ponad 5 km odcinek drogi krajowej nr 74, która ma charakter 

drogi obwodowej miasta z zachodu na północ, a także dwie drogi wojewódzkie o łącznej długości 

blisko 10 km. Droga wojewódzka 484 łączy północno-zachodnią i południową część miasta, 

natomiast droga wojewódzka 485 łączy centrum Bełchatowa z DK 74 w północnej części miasta.  

Drogi powiatowe w mieście mają łączną długość 24,4 km, są to drogi o znaczeniu lokalnym. Na 

terenie Bełchatowa, szczególnie w godzinach szczytu, występuje zjawisko kongestii. Ulice, na 

                                                 

1 Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/ 
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których obserwuje się największe zatłoczenie to m. in. ul. Wojska Polskiego, ul. Czapliniecka, 

al. Włókniarzy oraz centrum miasta. 

Powiat bełchatowski wyróżnia się wysokim wskaźnikiem motoryzacji wyrażonym posiadaniem 

samochodu na 1000 osób, który według danych na 2016 r. wynosił 589. 

Do końca 2018 r. na terenie miasta powstanie stacja szybkiego ładowania pojazdów 

elektrycznych, ulokowana przy powstającym parkingu śródmiejskim przy ul. Mielczarskiego. 

W planach jest także realizacja drugiej stacji, która powstanie przy węźle przesiadkowym przy 

ul. Czaplinieckiej w okolicy Szpitala Wojewódzkiego. 

Transport kolejowy 

Przez Bełchatów przebiega linia kolejowa nr 24 łącząca Piotrków Trybunalski i Zarzecze. 

W latach 1987 – 2000 linia ta zapewniała połączenia pasażerskie, natomiast mimo że na terenie 

Bełchatowa znajduje się stacja Bełchatów oraz przystanek osobowy Bełchatów Miasto, na linii 

obecnie prowadzony jest wyłącznie ruch towarowy, głównie dla Kopalni Węgla Brunatnego 

Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. 

Transport rowerowy 

W ramach sieci drogowej na terenie Bełchatowa funkcjonuje także spójna sieć dróg rowerowych 

oraz ciągów pieszo-rowerowych o długości ponad 26 km. Drogi te są połączone z leśnymi 

ścieżkami rowerowymi. Ścieżki leśne mają postać dwóch pętli, o długościach 4 km i 10 km. Cała 

sieć jest regularnie rozbudowywana o nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo-jezdne. Ponadto na 

terenie miasta zlokalizowane są stojaki rowerowe i stacje obsługi rowerów, gdzie można 

bezpłatnie naprawić jednoślad i napompować koła. 

Transport publiczny 

Komunikacja miejska 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Bełchatowie obsługuje 9 regularnych linii 

komunikacyjnych, dowożąc pasażerów m.in. do pracy, szkół i instytucji publicznych. Zgodnie 

z uchwałą nr X/63/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z 28 maja 2015 r. od 1 lipca 2015 r. 

wprowadzono bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym na wszystkich liniach 

komunikacji miejskiej w graniach administracyjnych miasta Bełchatowa, realizowanych przez 

przewoźnika. Z darmowej komunikacji może skorzystać każdy pasażer bez ograniczeń, co 

dodatkowo zachęca podróżnych do zmiany środka transportu.  
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Rysunek 2. Schemat sieci komunikacyjnej Bełchatowa 

 

Źródło: MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie 

 

Z danych MZK wynika, że w 2016 r. z komunikacji miejskiej skorzystało 1 468 tys. pasażerów, 

a w 2017 było ich już 1 593 tys., co oznacza wzrost o 8,5%. Największy popyt na usługi 

transportowe odnotowano na linii nr 2: Szpital – Rynek Grocholski. Średnio każdego miesiąca 

w 2017 r. na linii podróżowało 53 tys. pasażerów, co daje 1,77 tys. osób dziennie. Poniżej 

w tabeli zestawiono wyniki pomiarów napełnienia wszystkich linii wykonanych w 2017 r. oraz 

wykonaną na liniach pracę przewozową. 

Tabela 1. Wyniki pomiarów napełnienia oraz wykonana praca przewozowa na liniach 

komunikacyjnych w 2017 r. 

Nr linii Łączna liczba 
pasażerów 

Średniomiesięczne 
napełnienie 

Wykonana praca 
przewozowa 
[wozo-km] 

Wskaźnik 
pasażerów na 
wozokilometr 

1*               66 625                            6 663                          24 451                       2,7     

2             636 243                          53 020                        150 376                       4,2     

3             206 079                          17 173                          94 950                       2,2     
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4*             145 389                          14 539                          41 580                       3,5     

5               72 999                            6 083                          37 095                       2,0     

6*             172 321                          17 232                          40 894                       4,2     

7*               20 908                            2 091                            9 816                       2,1     

9             140 340                          11 695                          33 309                       4,2     

10             132 562                          11 047                          54 594                       2,4     

Razem:          1 593 466                        132 785                        487 065                       3,3     
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie. 

*linie nie kursują w lipcu i sierpniu, średniomiesięczne napełnienie liczona za 10 miesięcy roku 

 

Na liniach nr 2, 3 i 10 kursy realizowane są przez 7 dni w tygodniu, linia nr 9 kursuje od 

poniedziałku do soboty, natomiast pozostałe linie kursują od poniedziałku do piątku. W okresie 

wakacyjnym nie kursują linie nr 1, 4, 6 i 7. 

Dzięki analizie wskaźnika liczby pasażerów na wozokilometr otrzymujemy informację 

o rzeczywistym popycie na danej linii. Najwyższą wartość wskaźnika wynoszącą 

4,2 pasażerów/wozokilometr otrzymano na linii nr 2, co potwierdza zasadność realizowania na 

niej największej pracy przewozowej. Taką samą wartość otrzymano również na liniach nr 6 i 9. 

Średni wskaźnik dla wszystkich linii wynosi 3,3 pasażera/wozokilometr, a linią która 

charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem jest linia nr 5, jej wartość wynosi 

2 pasażerów/wozokilometr. 

W kolejnej tabeli zestawiono dzienną liczę kursów oraz pracę przewozową na liniach. 

Tabela 2. Dzienna liczba kursów i wykonana praca przewozowa na poszczególnych liniach 

 
Numer linii 

autobusowej 

Liczba kursów 
[szt.] 

Liczba kilometrów 
[km] 

Dzień 
roboczy 

Dzień 
wolny 

Dzień 
świąteczny 

Dzień 
roboczy 

Dzień 
wolny 

Dzień 
świąteczny 

1 14 - - 116 - - 

2 48 18 18 525 193 193 

3 16 14 14 269 235 235 

4 15 - - 197 - - 

5 13 - - 173 - - 

6 18 - - 204 - - 

7 4 - - 52 - - 

9 16 10 - 116 67 - 

10 12 8 8 167 107 107 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie. 
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Komunikacja międzymiastowa 

Autobusowe połączenia międzymiastowe są realizowane poprzez Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. Przewoźnik obsługuje 61 linii komunikacji regularnej 

wykonując dziennie 268 kursów o łącznej długości 12 286 km oraz 34 linie komunikacji 

regularnej specjalnej wykonując 117 kursów dziennie o długości 4 081 km. 

Autobusami PKS można dotrzeć bezpośrednio m.in. do Warszawy, Krakowa, Radomia, 

Tomaszowa Lubelskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Wrocławia, Łodzi, Lublina, Kudowy-

Zdroju, Kłodzka, Częstochowy, Sieradza i Szklarskiej Poręby2. 

2.5. Tabor i infrastruktura komunikacji miejskiej 

W ramach komunikacji miejskiej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Bełchatowa 

eksploatowanych jest obecnie 19 pojazdów napędzanych silnikiem Diesla, których średni wiek 

wynosi ponad 13 lat. Najstarsze są 20-letnie autobusy marki MAN, które posiadają też najniższą 

normę emisji spalin EURO 2. Są to natomiast najbardziej pojemne pojazdy, które mogą 

przewieźć ponad 100 pasażerów. Najnowszy tabor stanowią 12-metrowe autobusy marki Solaris, 

są to pojazdy z 2011 roku i charakteryzują się normą emisji EURO 5. Mogą pomieścić 91 

pasażerów, w tym 30 na miejscach siedzących. Wszystkie eksploatowane pojazdy są 

dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Poniżej w tabeli znajduje się pełne zestawienie 

taboru eksploatowanego w chwili obecnej przez MZK Sp. z o. o. 

Tabela 3. Charakterystyka eksploatowanego taboru na liniach komunikacji miejskiej 

Bełchatowa. 

Marka Rok produkcji Ilość miejsc/w 
tym siedzące 

Norma 
emisji 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

AUTOSAN H7 SOLINA 2010 44/19 EURO 5 

AUTOSAN H7 SOLINA 2010 44/19 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

                                                 

2 http://www.pks.belchatow.pl/rozklad-jazdy-br-tabelowy-i-dworcowy 
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SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie 

 

Od 2019 r. MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie będzie dysponowała 6 nowymi autobusami marki 

Solaris, obecnie zakończone zostały procedury przetargowe i przewoźnik oczekuje na dostawy. 

Wśród nowego taboru zakupione zostaną 3 autobusy ON z normą emisji EURO 6 oraz 3 autobusy 

elektryczne z mobilnymi stacjami ładowania o mocy 40 kW każda. 

Ładowanie magazynu energii będzie odbywać się na dwa sposoby: 

• Ładowarką mobilną o mocy 80 kW, zapewniającą pełne naładowanie baterii w czasie nie 

większym niż 2 h 45 min (ładowanie przyspieszone z dwóch źródeł jednocześnie) lub 

ładowarką o mocy 40 kW, zapewniającą pełne naładowanie baterii w czasie 5 h i 30 min 

(ładowanie podstawowe). 

• Poprzez systemem ładowania baterii o mocy do 200 kW przy wykorzystaniu tzw. 

pantografu odwróconego. System umożliwiać będzie odbiór mocy z platformy zasilającej 

opuszczanej na dach autobusu, odbiór mocy następować będzie za pomocą szyn 

kontaktowych zabudowanych na dachu autobusu.  

Po zakończeniu dostaw nowego taboru z eksploatacji wycofanych zostanie 6 najstarszych 12-

metrowych pojazdów marki MAN z normą emisji spalin EURO 2. Średni wiek taboru wyniesie 

wówczas niespełna 8 lat, a autobusy z normą emisji minimum EURO 5 i zeroemisyjne będą 

stanowić łącznie 84% eksploatowanego taboru, natomiast udział pojazdów zeroemisyjnych 

wyniesie 15,8%. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie pojazdów jakie będą eksploatowane 

przez przewoźnika od 2019 r. 

Tabela 4. Charakterystyka eksploatowanego taboru na liniach komunikacji miejskiej 

Bełchatowa od 2019 r. 

Marka Rok produkcji Ilość miejsc/w 
tym siedzące 

Norma emisji 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

MAN NL 222 1998 106/31 EURO 2 

AUTOSAN H7 SOLINA 2010 44/19 EURO 5 

AUTOSAN H7 SOLINA 2010 44/19 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2011 91/30 EURO 5 

SOLARIS URBINO 12 2018 91/30 EURO 6 

SOLARIS URBINO 12 2018 91/30 EURO 6 

SOLARIS URBINO 12 2018 91/30 EURO 6 
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Solaris U12E 2018 80/30 AUTOBUS 
ZEROEMISYJNY Solaris U12E 2018 80/30 

Solaris U12E 2018 80/30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie 

 

Zgodnie z założeniami przewoźnika, zakupione autobusy elektryczne będą eksploatowane na 

linii komunikacyjnej nr 2, która charakteryzuje się zarówno największym popytem wśród 

pasażerów jak i największą wykonaną pracą przewozową. Rzeczywisty stopień wykorzystania 

elektrobusów na tej linii będzie znany dopiero po wprowadzeniu ich do eksploatacji w 2019 r.  

Szersza analiza linii komunikacyjnych miasta pod kątem ich elektryfikacji znajduje się w 

rozdziale 3.4. niniejszego opracowania. 

W najbliższych latach MZK Sp. z o. o. planuje kolejną odnowę swojej floty. Konieczność 

inwestycji w nowe pojazdy jest spowodowana stanem technicznym trzech najstarszych pojazdów 

pozostających w eksploatacji. Są to autobusy MAN z 1998 r., które charakteryzują się normą 

emisji EURO 2. Dalsza ich eksploatacja jest związana z rosnącymi kosztami utrzymania. Wiek 

autobusów oraz niskie normy emisji wykluczają możliwość modernizacji taboru, koszt takiej 

inwestycji byłby nieuzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ tabor i tak 

wymagałby wymiany po kilku latach na nowy. Okoliczności te są istotne z punku widzenia 

analizy, i zostaną uwzględnione w dalszej jej części. 
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3. Identyfikacja możliwych wariantów rozwoju taboru 

zeroemisyjnego 

W rozdziale tym zaprezentowane zostaną analizowane scenariusze rozwoju taboru 

eksploatowanego na liniach komunikacyjnych Bełchatowa. Każdy scenariusz (wariant) 

analizowany będzie z punktu widzenia Miasta Bełchatowa jako organizatora PTZ, 

z uwzględnieniem zasad organizacji komunikacji miejskiej którymi jednostka się kieruje. 

Analiza zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap to analiza strategiczna która 

pozwoli na wytypowanie realnych wariantów inwestycji w nowy tabor. Analiza ta będzie opierać 

się na założeniach wynikających ze strategii Miasta z uwzględnieniem perspektyw rozwoju 

transportu publicznego, szczególnie w kontekście taboru o alternatywnych źródłach zasilania. 

Celem pierwszego etapu analizy będzie preselekcja wybranych wariantów do kolejnego etapu 

analizy. Drugi etap to analiza społeczno-ekonomiczna, z uwzględnieniem czynników 

społecznych i środowiskowych. Ten etap analizy ma dać odpowiedź na pytanie, czy na terenie 

Miasta Bełchatów musi być realizowana strategia polegająca na eksploatacji autobusów 

zeroemisyjnych, zgodnie z wymogami Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Z uwagi na przeznaczenie niniejszej analizy, warianty wybrane do drugiego etapu muszą 

charakteryzować się następującymi cechami: 

• każdy wariant spełnia minimalne kryteria w myśl ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, dotyczące udziału autobusów zeroemisyjnych we flocie pojazdów 

w danym roku. Za autobus zeroemisyjny uznaje się zatem tylko autobusy elektryczne 

oraz autobusy napędzane energią z wodorowego ogniwa paliwowego. 

• warianty są ze sobą porównywalne, każdy scenariusz uwzględnia zakup taboru 

i infrastruktury zapewniając podobne zdolności przewozowe, 

• analizowane różnice są mierzalne i możliwe do zdefiniowana oraz skwantyfikowania, 

• warianty uwzględniają politykę transportową Miasta Bełchatowa oraz są zgodne 

z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą niniejszej analizy, 

w szczególności § 1, ust. 2. 

3.1. Wariant bazowy 

Analiza wariantu bazowego będzie służyć do oszacowania ponoszonych w chwili obecnej oraz 

w perspektywie najbliższych 15 lat kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych. 

W szczególności analizie poddany zostanie aspekt związany z emisją gazów cieplarnianych 

i innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. 

W wariancie tym zostaną wzięte pod uwagę aktualne parametry przewozów autobusowych, 

realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej. Analiza 

uwzględniać będzie zatem ilość i rodzaj eksploatowanego taboru oraz wielkość pracy 

przewozowej na poszczególnych liniach komunikacyjnych. Z uwagi na realizowaną obecnie 

wymianę 6 szt. najbardziej wyeksploatowanych pojazdów na 3 autobusy ON z normą emisji 

EURO 6 oraz 3 autobusy elektryczne, wariant bazowy będzie uwzględniał od 2019 r. również 

nowy tabor. 
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Kolejnym ważnym do uwzględnienia w wariancie bazowym czynnikiem jest konieczność 

zapewnienia przewozów pasażerskich na niezmienionym poziomie. Biorąc pod uwagę obecny 

stan taboru, należy zaplanować konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne w celu 

utrzymania dotychczasowej jakości usług. Ze względu na fakt, że wśród taboru który będzie 

eksploatowany od 2019 r. (tabela nr 4.) znajdują się trzy 20-letnie pojazdy, charakteryzujące się 

normą emisji EURO 2, w analizie trzeba uwzględnić wymianę tego taboru na nowy, o podobnych 

parametrach przewozowych. W związku z powyższym, wariant bazowy W0 polegać będzie na 

dalszej eksploatacji dotychczas posiadanego taboru, z uwzględnieniem zakupu i wymiany trzech 

najstarszych autobusów MAN na nowe, 12-metrowe autobusy z silnikiem Diesla. Ze względu na 

stan techniczny tych pojazdów, wymiana autobusów musi nastąpić nie później jak w 2020 r., 

a więc nakłady inwestycyjne zostaną poniesione już w 2019 r. 

3.2. Wariant W1 – tabor elektryczny 

W wariancie W1 uwzględniony został scenariusz polegających na realizowaniu w przewozach 

autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym Bełchatowa strategii elektromobilności. 

Z floty pojazdów eksploatowanych na sieci komunikacyjnej miasta zostaną wycofane najstarsze 

autobusy z silnikiem Diesla marki MAN z normą emisji EURO 2, a zakupione zostaną autobusy 

elektryczne oraz zrealizowane zostaną inwestycje z zakresu infrastruktury ładowania autobusów.  

Wariant ten uwzględniać będzie dwie opcje inwestycji:  

• Opcja I – Zakup 3 szt. autobusów elektrycznych, w tym 2 szt. autobusów 12-metrowych 

oraz 1 szt. autobusu 8-metrowego wraz z niezbędną infrastrukturą. 

• Opcja II – Zakup 3 szt. autobusów elektrycznych 12-metrowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą. 

Niezależnie od wybranej opcji inwestycji, w wariancie tym zaplanowano zakup niezbędnej 

infrastruktury. W celu zapewnienia ciągłej eksploatacji pojazdów na liniach, autobusy muszą być 

ładowane zarówno w nocy w zajezdni za pomocą ładowarek plug-in, jak i doładowywane 

w ciągu dnia. Konieczna zatem jest inwestycja w pantograf jednostanowiskowy, który służył 

będzie nie tylko nowym autobusom, ale także 3 elektrobusom które zostaną wprowadzone do 

eksploatacji w 2019 r. 

Jako proponowaną lokalizację ładowarki pantografowej wybrano okolice Rynku Grocholskiego, 

co jest uzasadnione z uwagi na przebieg linii wytypowanych do obsługi taborem zeroemisyjnym. 

Przez Rynek Grocholski przebiega trasa linii nr 1, 2, 3 i 10, z czego 3 z nich są proponowane do 

elektryfikacji, co szerzej opisano w rozdziale 3.4. Alternatywnie jako inną lokalizację wskazuje 

się okolice węzła przesiadkowego przy Szpitalu Wojewódzkim w północnej części miasta. 

Zaplanowana ilość zakupionych w obu opcjach wariantu W1 autobusów elektrycznych 

z jednoczesnym wycofanie z eksploatacji najstarszego taboru, odpowiada z jednej strony 

koniecznym do zrealizowania inwestycjom u przewoźnika (zgodnie z wariantem bazowym), 

a z drugiej strony realizuje wytyczne określone w ustawie o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, w myśl której udział autobusów zeroemisyjnych od 2028 r. musi wynieść 30%.  

Biorąc pod uwagę, że od 2019 r. w mieście eksploatowane będą już 3 autobusy elektryczne 

stanowiące ponad 15% całego taboru, inwestycja w kolejne 3 autobusy zeroemisyjne zapewni 

wymagany udział tego typu taboru w całej flocie aż do 2028 r. 
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Ze względu na fakt, że inwestycja w tabor elektryczny pozwoli na zrezygnowanie z konieczności 

wymiany taboru niezbędnej do zrealizowania w wariancie bazowym, wariant inwestycyjny 

musiałby zostać zrealizowany tak, aby nowe pojazdy również pojawiły się na liniach w 2020 r. 

W związku z powyższym, nakłady na nowy tabor muszą zostać poniesione w 2019 r. 

Podejście takie jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Teoretycznie, inwestycje 

w tabor zeroemisyjny musiałyby zostać zrealizowane najpóźniej przed 2025 r., ponieważ ustawa 

wymusza od tego roku udział autobusów wynoszący już 20%. Niemniej jednak, przewoźnik 

wcześniej musiałby wymienić najstarsze autobusy MAN na nowe, o tradycyjnym źródle napędu. 

Kolejna wymiana taboru przed 2025 r. wymusiłaby zatem wycofanie z eksploatacji stosunkowo 

dobrych technicznie pojazdów z 2010 r. z normą emisji EURO 5. Poniesione zostałyby zatem 

dodatkowe nakłady, których można uniknąć inwestując od razu w tabor zeroemisyjny – o ile 

zasadność taką wykaże przedmiotowa analiza. Analogiczne podejście zostało zastosowane 

w przypadku wariantu W2. 

3.3. Wariant W2 – tabor wodorowy i gazowy 

Aby zapewnić alternatywny scenariusz rozwoju taboru o innych źródłach napędu niż ON 

i energia elektryczna, został skonstruowany wariant polegający na wprowadzeniu do eksploatacji 

taboru zasilanego wodorem. Niemniej jednak, ze względu na wysokie obecnie koszty zakupu i 

eksploatacji taboru wodorowego, wymiana pojazdów w tym scenariuszu zostanie uzupełniona 

o niskoemisyjne autobusy z napędem gazowym. W wariancie tym analizowane będą dwie opcje 

inwestycyjne: 

• Opcja I – Zakup 3 szt. autobusów wodorowych 12-metrowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą. 

• Opcja II – Zakup 3 szt. autobusów gazowych CNG 12-metrowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą. 

Podobnie jak w przypadku wariantu pierwszego, zakup nowego taboru będzie się wiązał 

z jednoczesnym wycofanie z eksploatacji najstarszych pojazdów marki MAN, a inwestycja 

zostanie zrealizowana w 2019 r. 

3.4. Identyfikacja linii komunikacyjnych proponowanych do obsługi taborem 

zeroemisyjnym 

Analizując zestawienie wykonanej pracy przewozowej na poszczególnych liniach, w pierwszej 

kolejności należy zwrócić uwagę na linię nr 2, która wyraźnie się wyróżnia na tle pozostałych 

linii zarówno pod względem ilości zrealizowanych wozokilometrów jak i przewiezionych 

pasażerów. 

Linia nr 2 łączy najbardziej zamieszkałe części miasta, zapewniając dojazd do szkół, zakładów 

pracy oraz instytucji użytku publicznego. Linia swój bieg rozpoczyna przy Szpitalu 

Wojewódzkim w północnej części miasta, a kończy w okolicy Rynku Grocholskiego. Co ważne, 

zgodnie z wynikami pomiarów napełnienia, linią podróżuje ok. 40% wszystkich pasażerów 

komunikacji miejskiej. Kursy odbywają są średnio co 30 min i realizowane są w dzień roboczy 

trzema autobusami na pierwszej zmianie oraz dwoma na drugiej zmianie. Na poniższym rysunku 

przedstawiono mapę z przebiegiem linii. 
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Rysunek 3. Schemat linii nr 2. 

 
Źródło: MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie 

 

Zgodnie z deklaracją operatora, 3 nowe autobusy elektryczne które pojawią się na sieci 

komunikacyjnej miasta zostaną skierowane do obsługi linii nr 2. Jest to uzasadnione podejście, 

bowiem realizacja przewozów taborem zeroemisyjnym na linii, która charakteryzuje się 

najwyższym wskaźnikiem przewiezionych pasażerów do wykonanej pracy przewozowej, 

przyczyni się w znacznej mierze do poprawy jakości usług przewozowych dużej części 

pasażerów oraz postrzegania przez nich komunikacji publicznej. Należy pamiętać, że tabor 

elektryczny nie tylko nie emituje zanieczyszczeń w miejscu eksploatacji, ale także prawie 

w ogóle nie emituje hałasu, co wpływa bezpośrednio na komfort pasażerów.  

Realizując kolejne etapy wdrażania polityki autobusów zeroemisyjnych, zgodnie z założeniami 

wariantów inwestycyjnych analizowanych w ramach niniejszego opracowania, należy 

wytypować kolejne linie które mogłyby być obsługiwane nowym taborem. 

Ze względu na fakt, że każdy wariant zakłada zakup 3 pojazdów, należy uwzględnić zdolności 

przewozowe, które zależeć będą od zastosowanych rozwiązań technicznych. Innym ważnym 
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aspektem który należy wziąć pod uwagę, jest optymalne wykorzystanie pojazdów. Inwestycja 

w nowoczesny tabor musi w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim 

jest poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej z punktu widzenia pasażera. Nowe 

autobusy nie mogą zostać zatem skierowane na linie marginalne lub nie kursujące przez cały rok, 

ponieważ to nie przyczyniłoby się w dostatecznym stopniu do zmiany postrzegania komunikacji 

zbiorowej przez mieszkańców. 

Nowy tabor będzie w stanie obsłużyć co najmniej 2 lub 3 linie, w zależności od ich rozkładów 

jazdy oraz przebiegu trasy. Biorąc pod uwagę aspekt techniczny, nowe autobusy będą musiały 

być ładowane albo tankowane wodorem lub gazem CNG. Niezależnie od wybranego wariantu, 

niezbędna w tym celu jest dodatkowa infrastruktura, której lokalizacja również nie może być 

przypadkowa. W przypadku stacji tankowania wodoru lub gazu, najlepszym rozwiązaniem 

byłoby zlokalizowanie jej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Przemysłowej. W przypadku 

taboru o napędzie elektrycznym, zajezdnię będzie trzeba wyposażyć w dodatkowe ładowarki 

plug-in, dzięki którym możliwe będzie ładowanie akumulatorów w nocy, a także zapewnić 

możliwość doładowania autobusów w ciągu dnia za pomocą pantografu. Jako lokalizację 

pantografu proponuje się okolice Rynku Grocholskiego, ponieważ jest to punkt końcowy linii 1, 

2, 3 i 10. Alternatywnie jako inną lokalizację wskazuje się okolice węzła przesiadkowego przy 

Szpitalu Wojewódzkim w północnej części miasta, który jest wspólnym punktem dla linii nr 1, 

2, 4, 6 i 9. 

Po uwzględnieniu powyższych czynników oraz po dokładnej analizie przebiegu poszczególnych 

linii oraz wykonywanej na nich pracy przewozowej, wytypowano w pierwszej kolejności linie 

nr 3 i 10 oraz uzupełniająco linię nr 9. Kursy na tych trzech liniach realizowane są przez cały rok 

od poniedziałku do soboty, a na liniach 3 i 10 również w niedzielę i święta. Ponadto wszystkie 

trzy linie to linie o największym (po linii nr 2) przebiegu oraz napełnieniu rocznym wśród linii 

całorocznych. Poniżej przedstawiono schematy linii. 
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Rysunek 4. Schemat linii nr 3. 

 
Źródło: MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie   
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Rysunek 5. Schemat linii nr 9. 

 
Źródło: MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie 
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Rysunek 6. Schemat linii nr 10. 

 
Źródło: MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie 
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4. Strategiczna analiza wariantów 

Celem analizy strategicznej jest preselekcja dwóch wariantów inwestycyjnych spośród 

wszystkich 4 przyjętych opcji inwestycyjnych, po jednej z każdego wariantu W1 i W2. W tym 

celu zostaną wzięte pod uwagę wszystkie aspekty, które mogą mieć wpływ nie tylko na 

możliwości realizacyjne, ale także na efekt jaki zostanie osiągnięty. 

4.1. Preselekcja wariantów do dalszej analizy 

Wariant W1 – tabor elektryczny 

W wariancie polegającym de facto na kontynuacji wdrażania przyjętej w 2018 r. polityki 

elektromobilności w Mieście Bełchatów, przyjęte do realizacji opcje różnią się między sobą tak 

naprawdę długością jednego z autobusów. W opcji I zakłada się, że zakupione zostaną 2 autobusy 

12-metrowe oraz 1 autobus 8-metrowy, w związku z czym realizacja tego wariantu będzie 

wiązała się ze znacznie mniejszymi zdolnościami przewozowymi. Autobus 8-metrowy jest 

zdolny do przewozu 60 pasażerów, w tym 22 na miejscach siedzących. Biorąc pod uwagę, że 

nowe autobusy mają zastąpić eksploatowane dotychczas pojazdy marki MAN, których 

pojemność to ok. 100 pasażerów, można się spodziewać, że takie pojazdy nie pozwolą osiągnąć 

minimalnych kryteriów jakie zostały przyjęte przez operatora. Autobusy 12-metrowe z napędem 

elektrycznym mogą przewieźć w zależności od układu drzwi oraz zastosowanego rozwiązania 

akumulatorów od 70 do nawet 100 osób, w tym maksymalnie ok. 45 na miejscach siedzących. 

Obecnie wśród floty pojazdów eksploatowanych przez MZK Sp. z o. o. znajdują się dwa 

autobusy 8-metrowe, są to pojazdy z 2010 r. i charakteryzują się normą emisji EURO 5. Pojazdy 

te w dni powszednie są dedykowane do linii nr 1 i 5, które średnio w miesiącu przewożą ok. 

6 tys. pasażerów. Dla porównania, linie wytypowane do obsługi nowym taborem przewożą od 

11 tys. do 17 tys. pasażerów miesięcznie. 

Biorąc pod uwagę konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne, zakup autobusu 8-metrowego 

(koszt ok. 850 tys. zł) zamiast 12-metrowego (ok. 925 tys. zł) również nie wydaje się 

uzasadniony. Stosunkowo niewielka różnica cenowa przy inwestycji opiewającej na kilka 

milionów złotych nie jest dużą oszczędnością, natomiast może spowodować zmniejszenie 

komfortu pasażerów. 

Z uwagi na powyższe aspekty, wariant W1 polegający na wprowadzeniu do eksploatacji 

autobusów elektrycznych będzie realizowany w opcji II, a więc analizie społeczno-

ekonomicznej zostanie poddany wariant zgodnie z którym zakupione zostaną trzy autobusy 

12-metrowe oraz niezbędna infrastruktura w postaci trzech ładowarek plug-in o mocy 40 

kW i jednego pantografu jednostanowiskowego o mocy 200 kW, wraz z podłączeniem do 

sieci. 

W wariancie tym oszacowane zostały konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne, koszty 

eksploatacji oraz koszty i korzyści społeczne związane z eksploatacją taboru elektrycznego w 

perspektywie do 2034 r. 
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Wariant W2 – tabor wodorowy i gazowy 

Wariant alternatywny zawiera w sobie inwestycje w tabor o dwóch różnych źródłach napędu. 

Z jednej strony mamy do czynienia z autobusami w których energia potrzebna do zasilania 

pojazdów jest wytwarzana poprzez ogniwa wodorowe, a z drugiej z autobusami CNG (ang. 

Compressed Natural Gas), czyli zasilanymi skompresowanym gazem ziemny – metanem. O ile 

pierwsza z wymienionych technologii jest stosunkowo nowa, to autobusy gazowe są 

powszechnie stosowane w publicznym transporcie zbiorowym. 

Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę główny cel niniejszej analizy. Ustawa 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych jasno określa, że analiza kosztów i korzyści musi 

być wykonana przy założeniu wykorzystania przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, 

autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu 

wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów 

cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dowodzi to, że za autobus zeroemisyjny 

uważany jest pojazd napędzany tylko i wyłącznie energią elektryczną lub poprzez ogniwa 

wodorowe (patrz: Wykaz skrótów i definicji), w związku z tym autobusy napędzane gazem 

ziemnym nie spełniają ww. kryterium. 

W związku z powyższym, do dalszej analizy został wybrany wariant polegający na wdrożeniu 

w ramach świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej 

Bełchatowa, nowego rodzaju taboru – autobusów napędzanych wodorem. Wariant W2 polegać 

będzie zatem na zakupie 3 autobusów 12-metrowych napędzanych wodorem oraz budowy 

stacji tankowania wodoru. 

W wariancie tym podobnie jak w W1 oszacowane zostaną z jednej strony korzyści społeczno-

ekonomiczne związane z unikniętą emisją szkodliwych substancji, oszczędnością kosztów 

zmiany klimatu oraz kosztów hałasu, natomiast z drugiej strony wycenie poddana zostanie sama 

inwestycja w tabor i infrastrukturę oraz koszty eksploatacji autobusów wodorowych. Należy 

jednocześnie zwrócić uwagę, że technologia ta jest ciągle rozwijana, a aktualnie żaden 

przewoźnik w Polsce nie eksploatuje taboru wodorowego. Nie ma też na terenie kraju ani jednej 

stacji tankowania wodoru, w związku z czym analiza w aspekcie finansowym opiera się na 

doświadczeniach z innych krajów oraz danych udostępnionych przez producentów autobusów 

wykorzystujących ogniwa wodorowe. 
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5. Efekty środowiskowe wariantów rozwoju 

Wszystkie badania kosztów zewnętrznych transportu ukazują ogromny negatywny wpływ 

transportu drogowego na środowisko naturalne. Oba warianty inwestycyjne oraz wariant bazowy 

zostały poddane analizie ze względu na emisję szkodliwych substancji oraz zmian klimatu 

(emisja CO2), a także pod kątem emisji hałasu. W przypadku emisji CO2 oraz innych substancji 

w pierwszej kolejności dokonano obliczenia ilości emisji w każdym wariancie inwestycji 

wyrażonej w tonach, a następnie poddano je monetyzacji. Wycenę emisji hałasu dokonano 

bezpośrednio w oparciu o pracę przewozową oraz koszty jednostkowe. 

Koszty uciążliwości środowiskowych to łączne koszty ruchu pojazdów ponoszone przez całe 

społeczeństwo, na które składają się koszty związane z oddziaływaniem transportu na 

środowisko naturalne, obejmujące: 

• ujemny wpływ na zdrowie ludzkie, 

• straty materialne i szkody środowiskowe. 

W celu skwantyfikowania wpływu transportu publicznego na środowisko przyjęto stawki 

z zestawienia kosztów jednostkowych z 05.2018 r., opublikowanego przez CUPT. 

Uwzględniono również ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku wymiany taboru. 

Wyliczono redukcję emisji tych zanieczyszczeń, których monetyzacja jest możliwa w oparciu o 

wartości jednostkowe zawarte w załączniku do Podręcznika beneficjenta, tj. NMVOC i NOx, 

SO2 i PM 2.5.  

Oszczędność kosztów zanieczyszczeń powietrza 

Emisję zanieczyszczeń wyliczono w oparciu o udostępniony kalkulator CUPT oraz normy emisji 

dla poszczególnych kategorii EURO i zużycie paliwa opisane przy kosztach operacyjnych. Ze 

względu na specyfikę analizy i stan taboru przewoźnika, zgodnie z założeniami realizacyjnymi 

wynikiem analizy będzie różnica pomiędzy wariantami inwestycyjnymi oraz wariantem 

bazowym, a więc otrzymana zostanie różnica między wariantem polegającym na wprowadzeniu 

do eksploatacji 3 nowych autobusów zeroemisyjnych a autobusów z normą emisji EURO 6. 

Tabela 5. Emisja zanieczyszczeń w autobusach o różnych napędach 
Wyszczególnienie Wartość emisji [g/km] 

NMHC NOx SO2 PM 2,5 

ON EURO 6 0,55 1,68 0 0,04 

Energia elektryczna 0,01 1,12 2,71 0,03 

Wodór 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalkulatora norm emisji 

Oszczędność kosztów zmian klimatycznych 

Koszty zmian klimatycznych odzwierciedlają dodatkową emisję gazów cieplarnianych przez 

wszystkie pojazdy wykorzystujące infrastrukturę transportową, w tym autobusy. 

W wyniku wprowadzenia do eksploatacji autobusów zeroemisyjnych zamiast autobusów 

z normą emisji EURO 6 osiągnięta zostanie oszczędność emisji CO2. 
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Dla transportu publicznego podstawowe dane służące do oszacowania wielkości emisji gazów 

cieplarnianych to: 

• wykonana praca przewozowa 

• spalanie bądź zużycie energii elektrycznej przez dany pojazd 

• wskaźnik emisji ON lub EE (2,689 kg CO2/l ON oraz 0,806 Mg/MWh) 

• wartość (koszt) emisji jednej tony CO2 (PLN/t CO2).  

Emisje gazów cieplarnianych są wyrażone jako ekwiwalent CO2. Dla środków transportu 

publicznego koszty ekonomiczne emisji gazów cieplarnianych są zależne od zużycia paliwa, 

a tym samym rodzaju taboru poddanego wymianie.  

W pozycji tej uwzględniono zatem redukcję emisji CO2 w wyniku wymiany autobusów na 

zeroemisyjne. Uwzględniono standardowy wskaźnik emisji związany z produkcją energii 

elektrycznej 0,806 Mg CO2/MWh.  

W wariancie W0 obliczenia oparto na poniższych wskaźnikach emisji ON: 

• Wartość opałowa (WO) – 43 MJ/kg 

• Wskaźnik emisji (WE) – 74,1 kg/GJ wg KOBIZE 

• Gęstość ON 0,8438 kg/l 

Na podstawie powyższych wartości policzono wskaźniki emisji dla ON, który wynosi 3,1863 

kg/kg ON i w przeliczeniu na litr paliwa: 2,689 kg/l ON. 

Oszczędność kosztów hałasu 

Oszczędność kosztów hałasu obliczono metodą opartą o krańcowe koszty oddziaływania hałasu, 

przyjmując stawki właściwe dla terenów miejskich wskazane w zestawieniu kosztów 

jednostkowych z 05.2018 r., opublikowanym przez CUPT. 

W przypadku taboru zasilanego wodorem nie występuje ani emisja CO2, ani emisja pozostałych 

zanieczyszczeń. W tym wypadku jako oszczędność przyjmuje się całkowitą emisję wariantu 

bazowego, a więc związaną z eksploatacją autobusów EURO 6. Koszty hałasu są również 

związane tylko z autobusami z silnikiem Diesla.  
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6. Analiza finansowa 

6.1. Metodyka analizy 

Metodyka przeprowadzonej analizy finansowej zgodna jest z instrukcjami i wytycznymi 

zawartymi w następujących dokumentach: 

• „Niebieska Księga dla sektora transportu publicznego”, Jaspers, nowa edycja sierpień 2015; 

• „Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym”, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014), październik 

2015; 

• „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 

w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, MIR, 

marzec 2015; 

• „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych 

współfinansowanych ze środków unijnych”, Publikacja współfinansowana ze środków 

Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej programu „Infrastruktura i Środowisko”, 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, grudzień 2014 r.; 

• „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, Warszawa, 2016 r. 

• Strona internetowa CUPT: http://www.cupt.gov.pl/?id=2248 w tym m.in. aktualne tablice 

kosztów jednostkowych uwzględniające prognozy makroekonomiczne Ministerstwa 

Finansów z 25 maja 2018 r. 

W analizie uwzględniono oddziaływanie projektu. Zidentyfikowano obszar oddziaływania 

projektu i dla tego obszaru obliczono koszty i korzyści projektu.  

W analizie finansowej inwestora przyjęto jedynie koszty i przychody bezpośrednio związane 

z analizowanym projektem, wszelkie inne koszty i korzyści uwzględniając w analizie 

ekonomicznej. 

W związku z przyjętą konwencją prezentacji wielkości finansowych i ekonomicznych 

w analizach w tysiącach złotych, liczby przedstawione jako sumy bądź sumy pośrednie 

w niektórych tabelach oraz w tekście mogą nie być dokładnymi sumami arytmetycznymi i różnić 

się o jedną jednostkę. 

Ceny 

W analizie, zgodnie z zaleceniami Niebieskiej Księgi, zastosowano ceny stałe, tzn. nie 

uwzględniające wpływu inflacji. 

Horyzont czasowy 

Zgodnie z zaleceniami Niebieskiej Księgi horyzont czasowy nie powinien przekraczać trwałości 

użytkowej projektu, a zwłaszcza okresu życia jego najbardziej trwałego składnika. W przypadku 

taboru przyjmuje się, że okres użyteczności wynosi 15 lat. Okres analizy rozpoczyna się w roku 

poniesienia pierwsze wydatku tj. w 2019 r., niemniej jednak okres eksploatacji liczony jest od 

http://www.cupt.gov.pl/?id=2248
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2020 r. kiedy tabor mógłby zostać wprowadzony do eksploatacji. Z uwagi na powyższe, okres 

analizy rozpoczyna się w 2019 r., a kończy w 2034 r. 

W analizie uwzględniono wartość rezydualną obliczoną na podstawie wartości netto aktywów. 

Z uwagi na okres analizy równy okresowi ekonomicznej użyteczności taboru i infrastruktury, 

wartość rezydualna jest równa zero. Z tego względu, w całym okresie analizy nie ma również 

konieczności uwzględnienia nakładów odtworzeniowych na tabor i infrastrukturę.  

Stopa dyskontowa  

Do przeprowadzenia analizy finansowej zastosowano stopę dyskontową na poziomie 4%, która 

jest rekomendowana w Niebieskiej Księdze (sektor transportu publicznego). W przybliżeniu 

odpowiada ona kosztowi kapitału na rynku finansowym.  

Podatek VAT 

Ponieważ inwestor ma możliwość odliczenia VAT na zasadach ogólnych, podatek nie stanowi 

de facto kosztu projektu. W związku z powyższym w obliczeniach były brane pod uwagę 

wartości netto i wszystkie prezentowane wielkości liczbowe są w wartościach netto.  

Amortyzacja 

Amortyzację taboru i infrastruktury ładowania policzono wg następujących stawek: 

• Tabor – 12,5% 

• Ładowarki i pantograf – 10%.  

• Stacja tankowania wodoru – 10% 

Amortyzacja nie jest faktycznym przepływem i nie ma wpływu na analizy. Została policzona 

w celu wykazania wartości netto aktywów na koniec okresu analizy. 

6.2. Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne dla każdego z analizowanych wariantów zestawiono poniżej. Obejmują 

one zakup 3 szt. taboru o określonym rodzaju napędu oraz niezbędnej infrastruktury, 

z uwzględnieniem kosztów budowy punktu ładowania pantografowego w okolicy Rynku 

Grocholskiego lub Szpitala Wojewódzkiego dla wariantu W1 oraz budowy stacji tankowania 

wodoru dla wariantu W2. Według harmonogramu projektu, wszystkie nakłady poniesione 

zostaną w 2019 r. 

Tabela 6. Nakłady inwestycyjne na poszczególne elementy projektu według wariantów, ceny w 

tys. zł netto. 
Tabor Jednostka Cena netto Ilość Wartość 

Autobus 12 m ON EURO 6 tys. zł                   925,00     3                     2 775,00     

Autobus 12 m elektryczny tys. zł                1 970,00     3                     5 910,00     

Autobus 12 m wodorowy tys. zł                2 979,90     3                     8 939,70     

Infrastruktura wariant W1                           1 280,00     

Ładowarki plug-in 40 kW tys. zł                     60,00     3                         180,00     

Pantograf jednostanowiskowy 
200 kW, w tym: 

tys. zł                1 100,00     1                     1 100,00     

Pantograf tys. zł                   400,00     1                        400,00     

Podłączenie do sieci tys. zł                   200,00     1                         200,00     
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Stacja transformatorowa tys. zł                   500,00     1                         500,00     

Infrastruktura wariant W2                           4 257,00     

Stacja ładowania wodoru tys. zł                4 257,00     1                     4 257,00     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych producentów lub rozeznania rynku. 

Wszystkie przyjęte do analizy ceny zostały przyjęte według rzetelnego rozpoznania rynku. 

Nakłady na tabor zasilany ON lub energią elektryczną oraz ładowarki plug-in zostały przyjęte 

zgodnie z dotychczas rozstrzygniętymi przetargami realizowanymi przez przewoźnika. Nakłady 

na pantograf oraz koszty towarzyszące jego realizacji zostały przyjęte na podstawie 

doświadczenia innych przewoźników w kraju. W przypadku taboru z ogniwami wodorowymi 

oraz stacją tankowania wodoru posłużono się doświadczeniem przewoźników zagranicznych 

oraz rozeznaniu rynkowemu u producentów. Z tego względu ceny jakimi się posłużono zostały 

przyjęte w euro i przeliczone według kursu EUR/PLN (prognozy Europejskiego Banku 

Centralnego). Wszystkie obliczenia znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce 

„Założenia”. Poniżej w tabeli zestawiono sumaryczne nakłady każdego z wariantów. 

Tabela 7. Zestawienie nakładów na poszczególne warianty inwestycji, ceny w tys. zł netto. 

 Wariant bazowy W0 Jednostka Wartość 

 Tabor  tys. zł                 2 775,00     

Wariant W1 - tabor elektryczny Jednostka Wartość 

 Tabor  tys. zł                 5 910,00     

 Infrastruktura  tys. zł                 1 280,00     

Razem nakłady W1 tys. zł                 7 190,00     

Wariant W2 - tabor wodorowy Jednostka Wartość 

 Tabor  tys. zł                 8 939,70     

 Infrastruktura  tys. zł                 4 257,00     

Razem nakłady W2 tys. zł              13 196,70     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych producentów lub rozeznania rynku. 

Doświadczenia innych przewoźników w eksploatacji autobusów elektrycznych (MPK Kraków, 

MPK Poznań, MZA Warszawa) oraz badania prowadzone przez Wydział Transportu 

Politechniki Warszawskiej pozwalają założyć, że eksploatacja tego rodzaju taboru zgodnie 

z pracą przewozową zaplanowaną przez przewoźnika w Bełchatowie przez 15 lat, jest możliwa 

bez konieczności wymianu modułów baterii. 

Opierając się na przykładzie projektu realizowanego przez MZA Warszawa na zakup 130 

autobusów elektrycznych do obsługi Traktu Królewskiego, spółka w ramach optymalizacji 

rodzaju i pojemności baterii zleciła Wydziałowi Transportu Politechniki Warszawskiej 

wykonanie ekspertyzy. Na wybranych reprezentatywnych liniach TK dokonano pomiarów 

parametrów eksploatacyjnych autobusu ON i autobusu elektrycznego. Dokonane pomiary 

i analiza warunków eksploatacji na liniach TK umożliwiły obliczenia zużycia energii 

elektrycznej na trakcję i klimatyzację, a następnie dobór typu i parametrów baterii trakcyjnej 

oraz parametrów ładowania pantografowego. Dodatkowo ocenie poddano trwałość baterii 

w warunkach eksploatacji na liniach TK. Prowadzone analizy, zarówno przez uczelnię jak i 

zespół MZA, wykazują wyższą użyteczność baterii High Power, np. LTO (litowo-tytanowo-

tlenowe), które są nieco cięższe i droższe w przeliczeniu na kWh pojemności od baterii 

standardowych, ale są bardziej odporne na ładowanie dużą mocą w systemie pantografowym. 
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Bateria LTO (o dużej mocy) o pojemności 125 kWh jest odpowiednikiem (masowym 

i cenowym) baterii LFP (o dużej gęstości energii) o pojemności 200 kWh. Baterie LTO o podanej 

pojemności można ładować mocą do ok. 450 - 500 kW. Trwałość baterii LTO wynosi powyżej 

10 000 cykli pełnego ładowania. Uwzględniając zapotrzebowanie na liniach miejskich 

Bełchatowa szacuje się, że w 15-letnim okresie użytkowania, każdy pojazd będzie wymagał nie 

więcej niż 5 000 cykli pełnego ładowania. Potwierdza to, że trwałość baterii LTO znacznie 

przekracza okres użytkowania autobusu. 

Wyższą przydatność i żywotność baterii litowo-jonowych niż baterii starego typu, niklowo-

kadmowych potwierdzono też w trolejbusach, w badaniach prowadzonych przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni Sp. z o.o. w ramach projektu Civitas 

Dyn@mo dofinansowanego ze środków UE. Nie ma zatem przesłanek do zakładania wymiany 

modułów baterii w podstawowym scenariuszu analiz. Wynika to z wysokiej żywotności baterii 

nowego typu LTO, w które będą wyposażone kupowane pojazdy. 

6.3. Koszty operacyjne  

Koszty operacyjne dla wariantu bazowego W0 obliczono w oparciu o koszty wzkm przekazane 

przez MZK Sp. z o. o. Koszt wzkm dla wariantów inwestycyjnych obliczono z uwzględnieniem 

zmiany ceny paliwa i energii. Jednostkową cenę energii elektrycznej i wodoru ustalono na 

postawie dostępnych źródeł danych (doświadczenie operatorów krajowych i zagranicznych), 

natomiast zużycie w oparciu o deklaracje producenta taboru. 

Obliczony koszt jednostkowej pracy przewozowej bez uwzględnienia ceny paliwa jest średnią 

wartością dla całego taboru eksploatowanego przez przewoźnika. Dzięki założeniu, że 

w wariancie bazowym kupowane będą również nowe autobusy, koszt ten niezależnie od wariantu 

będzie taki sam, a w ujęciu różnicowym wyniesie 0. W efekcie, koszt eksploatacji przyjęty do 

obliczeń analizy finansowej dotyczyć będzie tylko kosztu paliwa, a więc w wariancie W1 

będziemy mieli do czynienia z oszczędnością kosztów eksploatacji, a w W2 z dodatkowymi 

kosztami. 

Wiąże się to z wysoką ceną wodoru oferowaną na rynku niemieckim. W chwili obecnej wodór 

do celów transportowych nie jest produkowany na terenie Polski, w związku z tym realizacja 

wariantu W2 może wiązać się z konieczności sprowadzania tego paliwa z zagranicy, co 

wygeneruje dodatkowe koszty. Niemniej jednak według deklaracji krajowych firm z sektora 

przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, są one gotowe aby wodór do celów transportowych 

produkować również w Polsce, i dostarczać go przewoźnikom. Pozwala to na przyjęcie 

założenia, że ceny wodoru będą porównywalne do ceny oferowanej na rynku niemieckim. 

Przy założonym okresie eksploatacji 15 lat, na podstawie doświadczeń operatora, nie należy 

spodziewać się większego zróżnicowania kosztów eksploatacji w kolejnych latach. Poniżej 

przedstawiono założenia do obliczeń kosztów eksploatacji dla poszczególnych wariantów. 

Zużycie paliwa/energii 
autobus 12 m elektryczny kWh/100 km 103,00 

autobus 12 m ON Euro 6 dm3/100 km 42,00 
autobus 12 m wodorowy kg/100 km 7,00 
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Cena paliwa i energii netto 

ON zł/dm3 3,3 
energia elektryczna zł/kWh 0,4 

wodór zł/kg 42,57* 
*Cena wodoru na rynku niemieckim to ok. 10 EUR/kg 

 

Koszt wzkm - autobusy ON obecnie eksploatowane 

paliwo zł/wzkm                    1,25     

ogumienie  zł/wzkm                    0,06     

przeglądy zł/wzkm                    0,01     

wynagrodzenia z narzutami zł/wzkm                    2,71     

podatki zł/wzkm                    0,04     

ubezpieczenia majątkowe zł/wzkm                    0,03     

koszty napraw zł/wzkm                    1,49     

Razem zł/wzkm                    5,59     

Koszt wzkm - autobusy elektryczne   

paliwo zł/wzkm                    0,41     

ogumienie  zł/wzkm                    0,06     

przeglądy zł/wzkm                    0,01     

wynagrodzenia z narzutami zł/wzkm                    2,71     

podatki zł/wzkm                    0,04     

ubezpieczenia majątkowe zł/wzkm                    0,03     

koszty napraw zł/wzkm                    1,49     

Razem zł/wzkm                    4,75     

Koszt wzkm - autobusy wodorowe   

paliwo zł/wzkm                    2,98     

ogumienie  zł/wzkm                    0,06     

przeglądy zł/wzkm                    0,01     

wynagrodzenia z narzutami zł/wzkm                    2,71     

podatki zł/wzkm                    0,04     

ubezpieczenia majątkowe zł/wzkm                    0,03     

koszty napraw zł/wzkm                    1,49     

Razem zł/wzkm                    7,32     

 

6.4. Przychody 

Organizator ani przewoźnik nie będą otrzymywać dodatkowych przychodów z tytułu realizacji 

Projektu. Wymiana taboru nie spowoduje zwiększonej ilości pasażerów publicznej komunikacji 

zbiorowej, a nawet gdyby tak się stało, przejazdy komunikacją miejską na terenie Bełchatowa są 

darmowe.   

6.5. Kalkulacja poziomu dofinansowania  

Przewoźnik – MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie otrzymuje rekompensatę za świadczone usługi 

przewozowe. Zapisy umowy przewozowej gwarantują, że rekompensata wypłacana operatorowi 

za usługi przewozowe będzie zgodna z Rozporządzeniem WE 1370/2007. Zatem wypłacana 

rekompensata stanowi pomoc publiczną dozwoloną i zgodną z zapisami rozp. WE 1370/2007. 

Z tego powodu należy założyć, że poziom ewentualnego dofinansowania ze środków 
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strukturalnych nie będzie ustalany w oparciu o mechanizm luki w finansowaniu, i może osiągnąć 

maksymalny poziom. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu przy realizacji projektów 

transportowych współfinansowanych ze środków UE, można założyć maksymalny poziom 

dofinansowania na poziomie 85%. Należy jednocześnie podkreślić, że poziom ten w najbliższych 

latach może ulec zmianie. 

6.6. Podsumowanie analizy finansowej  

Na podstawie opisanych danych zestawiono przepływy finansowe obu wariantów, 

przedstawione w poniższych tabelach. Policzono efektywność finansową z uwzględnieniem oraz 

bez dotacji UE.  
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Tabela 8. Przepływy finansowe wariantu W1 – zakup taboru elektrycznego. Kwoty w tys. zł netto. 
Wyszczególnienie Jednostka Nakłady 

Całkowite nakłady netto tys. zł     4 415,00     

Koszty kwalifikowane tys. zł     4 415,00     

Dofinansowanie  % 85% 

Dofinansowanie  tys. zł     3 752,75     

Wkład własny tys. zł       662,25     

Wyszczególnienie Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł     4 415,00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Nakłady (K) tys. zł       662,25               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Przychody tys. zł              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Wartość rezydualna tys. zł              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Koszty operacyjne  tys. zł              -       -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     

Przepływy finansowe proste 
(C) 

tys. zł -  4 415,00         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15     

Przepływy finansowe proste 
(K) 

tys. zł -     662,25         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15     

Wyszczególnienie Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Nakłady (K) tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Przychody tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Wartość rezydualna tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Koszty operacyjne  tys. zł -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     -  154,15     

Przepływy finansowe proste 
(C) 

tys. zł     154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15     

Przepływy finansowe proste 
(K) 

tys. zł     154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15         154,15     
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Tabela 9. Przepływy finansowe wariantu W2 – zakup taboru wodorowego. Kwoty w tys. zł netto. 

Wyszczególnienie Jednostka Nakłady 

Całkowite nakłady netto tys. zł   10 421,70     

Koszty kwalifikowane tys. zł   10 421,70     

Dofinansowanie  % 85% 

Dofinansowanie  tys. zł     8 858,45     

Wkład własny tys. zł     1 563,26     

Wyszczególnienie Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł   10 421,70               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Nakłady (K) tys. zł     1 563,26               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Przychody tys. zł              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Wartość rezydualna tys. zł              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Koszty operacyjne  tys. zł              -           318,22         318,22         318,22         318,22         318,22         318,22         318,22     

Przepływy finansowe proste 
(C) tys. zł 

- 10 421,70     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     

Przepływy finansowe proste 
(K) tys. zł 

-  1 563,26     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     

Wyszczególnienie Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Nakłady (C) - bez dotacji UE tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Nakłady (K) tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Przychody tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       

Wartość rezydualna tys. zł           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              0,00     

Koszty operacyjne  tys. zł     318,22         318,22         318,22         318,22         318,22         318,22         318,22         318,22     

Przepływy finansowe proste 
(C) tys. zł 

-  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     

Przepływy finansowe proste 
(K) tys. zł 

-  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     -  318,22     
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Finansowa efektywność całkowitych nakładów projektu FNPV (C) i kapitału (K) jest ujemna dla 

wariantu W2, natomiast dla wariantu W1 analiza finansowa z uwzględnieniem maksymalnego 

przyjętego dofinansowania (FNPV/K) wykazuje już pewną efektywność. Jest to związane m.in. 

z oszczędnością kosztów eksploatacji dla taboru elektrycznego. Należy jednocześnie podkreślić, 

że nie jest to sytuacja pożądana w kontekście starania się o dofinansowanie projektu ze środków 

UE. Wskaźniki finansowej efektywności zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Wskaźniki efektywności finansowej 

Wariant inwestycji Wskaźnik Jednostka Wartość 

W1 – zakup taboru 
elektrycznego 

FNPV/C tys. zł -2 701,05 

FIRR/C % -7,17% 

FNPV/K tys. zł 1 051,70 

FIRR/K % 22,11% 

W2 – zakup taboru 
wodorowego 

FNPV/C tys. zł -13 959,83 

FIRR/C % niepoliczalne 

FNPV/K tys. zł -5 101,39 

FIRR/K % niepoliczalne 

Źródło: Opracowanie własne 

6.7. Trwałość finansowa operatora 

Ze względu na zapisy umowy pomiędzy operatorem a organizatorem, uzależniające 

rekompensatę od poziomu kosztów usługi przewozowej, oszczędność kosztów operacyjnych 

w wyniku realizacji projektu w wariancie W1 w stosunku do wariantu bez projektu spowoduje 

obniżenie kosztów eksploatacji komunikacji miejskiej, co należy uwzględnić w budżecie. W 

przypadku realizacji wariant W2, koszty eksploatacji wzrosną, co również należy wziąć pod 

uwagę. Umowa wykonawcza przewiduje mechanizmy zapobiegające wypłacie nadmiernej 

rekompensaty operatorowi, a prawidłowość rozliczania umowy jest corocznie weryfikowana 

przez niezależnych audytorów. 

Sytuacja finansowa Spółki MZK Sp. z o. o. jest od wielu lat dobra i stabilna, świadczą o tym 

wyniki finansowe Spółki oraz wskaźniki opisujące sytuację. Fakt, że Spółka jest podmiotem 

wewnętrznym jednostki samorządu terytorialnego jest gwarantem jej stabilności finansowej 

i trwałości projektu w przypadku jego realizacji. 
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7. Analiza społeczno-ekonomiczna 

7.1. Metodyka analizy 

Głównym celem analizy społeczno-ekonomicznej jest wykazanie, że planowany wariant 

inwestycyjny jest uzasadniony ze społecznego punktu widzenia, nawet jeśli jego efektywność 

finansowa jest ujemna, co ma miejsce w analizowanym przypadku. 

Analiza ekonomiczna jest zgodna z instrukcjami i wytycznymi zawartymi w następujących 

dokumentach: 

• „Niebieska Księga dla sektora transportu publicznego”, Jaspers, nowa edycja sierpień 2015; 

• „Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym”, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014), październik 

2015; 

• „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 

w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, MIR, 

marzec 2015; 

• „Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych 

współfinansowanych ze środków unijnych”, Publikacja współfinansowana ze środków 

Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej programu „Infrastruktura i Środowisko”, 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa, grudzień 2014 r.; 

• „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta”, Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, Warszawa, 2016 r. 

• Strona internetowa CUPT: http://www.cupt.gov.pl/?id=2248 w tym m.in. aktualne tablice 

kosztów jednostkowych uwzględniające prognozy makroekonomiczne Ministerstwa 

Finansów z 25 maja 2018 r. 

W ramach analizy ekonomicznej wyceniono w wartościach pieniężnych koszty i korzyści 

społeczno - ekonomiczne, których nie uwzględniono w analizie finansowej.  

Przystępując do analizy zidentyfikowano czynniki społeczno - ekonomiczne o istotnym 

poziomie oddziaływania i sklasyfikowano je pod kątem wyceny efektu na potrzeby rachunku 

ekonomicznego. 

Zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi dla transportu publicznego przyjęto horyzont czasowy 

analizy ekonomicznej, tak jak i finansowej, 15 lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku, 

tj. od 2019 r. do 2034 r. W analizie uwzględniono wartość rezydualną obliczoną na podstawie 

wartości niezamortyzowanych środków trwałych, która dla obu wariantów wyniosła 0. 

Korzyści i koszty ekonomiczne zaczęto uwzględniać od 2020 r., pierwszego roku po przekazaniu 

do eksploatacji nowego taboru. 

Analizę przygotowano w cenach stałych.  

Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 4,5%, zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi.  

http://www.cupt.gov.pl/?id=2248
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7.2. Korekta przepływów finansowych 

W celu właściwego określenia kosztów i korzyści społecznych powstałych w wyniku realizacji 

Projektu, dokonano korekty przepływów finansowych, eliminując czynniki, które mogłyby 

zniekształcać wynik analizy ekonomicznej. W szczególności uwzględniono efekty fiskalne. 

Kalkulacje są prowadzone w cenach netto, dlatego pominięto etap korekty o podatek VAT. 

Korekta o transfery fiskalne: 

• Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę - współczynnik 0,83, 

• Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na tabor - współczynnik 0,87, 

• Koszty operacyjne - współczynnik 0,78. 

7.3. Koszty i korzyści ekonomiczne 

Korzyści ekonomiczne 

Wśród korzyści ekonomicznych zidentyfikowano: 

• oszczędność kosztów zanieczyszczenia powietrza 

• oszczędność kosztów zmian klimatycznych 

• oszczędność kosztów hałasu. 

Korzyści te szczegółowo opisano w rozdz. 5. Efekty środowiskowe wariantów rozwoju. 

Obliczenia wartości poszczególnych korzyści znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce 

„Obliczenia” i „Analiza ekonomiczna”. W poniższych tabelach zestawiono otrzymane wyniki. 

Tabela 11. Obliczenie ilości i oszczędności emisji CO2 i pozostałych substancji 

Emisja CO2           

      
Wyszczególnienie Jednostka 2020 2021-2032 2033 2034 

W0 tys. kg CO2       207,72           207,72           207,72           207,72     

W1 tys. kg CO2       152,72           152,72           152,72           152,72     

W2 - brak emisji CO2 tys. kg CO2                -                      -                      -                      -       
Oszczędność emisji 

CO2      

W1 tys. kg CO2         55,01             55,01             55,01             55,01     

W2 tys. kg CO2       207,72           207,72           207,72           207,72     

 

Emisja NMHC Jednostka 2020 2021-2032 2033 2034 

W0 tys. kg NMHC         0,100             0,100             0,100             0,100     

W1 tys. kg NMHC         0,001             0,001             0,001             0,001     

W2 - brak emisji tys. kg NMHC                -                      -                      -                      -       

Oszczędność emisji      
W1 tys. kg NMHC           0,10               0,10               0,10               0,10     

W2 tys. kg NMHC           0,10               0,10               0,10               0,10     

      
Emisja NOx Jednostka 2020 2021-2032 2033 2034 

W0 tys. kg NOx           0,31             0,309               0,31               0,31     

W1 tys. kg NOx           0,21             0,207               0,21               0,21     

W2 - brak emisji tys. kg NOx                -                      -                      -                      -       

Oszczędność emisji      
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W1 tys. kg NOx           0,10               0,10               0,10               0,10     

W2 tys. kg NOx           0,31               0,31               0,31               0,31     

      
Emisja SO2 Jednostka 2020 2021-2032 2033 2034 

W0 tys. kg SO2                -                      -                      -                      -       

W1 tys. kg SO2           0,50             0,498               0,50               0,50     

W2 - brak emisji tys. kg SO2                -                      -                      -                      -       

Oszczędność emisji      
W1 tys. kg SO2 -         0,50     -         0,50     -         0,50     -         0,50     

W2 tys. kg SO2                -                      -                      -                      -       

      
Emisja PM 2,5 Jednostka 2020 2021-2032 2033 2034 

W0 tys. kg PM 2,5           0,01             0,008               0,01               0,01     

W1 tys. kg PM 2,5           0,01             0,006               0,01               0,01     

W2 - brak emisji tys. kg PM 2,5                -                      -                      -                      -       

Oszczędność emisji      
W1 tys. kg PM 2,5           0,00               0,00               0,00               0,00     

W2 tys. kg PM 2,5           0,01               0,01               0,01               0,01     

 

 

Tabela 12. Korzyści społeczno – ekonomiczne wariantu W1 

Wyszczególnienie W1 Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł 0,00 -27,79 -28,69 -29,60 -30,52 -31,43 -32,31 -33,17 

Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 0,00 9,60 9,88 10,15 10,42 10,70 10,97 11,25 

Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 0,00 49,97 51,48 53,01 54,41 55,82 57,27 58,72 

Korzyści społeczne netto W1 tys. zł 0,00 31,78 32,67 33,55 34,31 35,09 35,93 36,80 

Wyszczególnienie W1 Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł -34,03 -34,92 -35,84 -36,79 -37,71 -38,66 -39,64 -40,61 

Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 11,52 11,80 12,07 12,34 12,62 12,89 13,17 13,44 

Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 60,17 61,67 63,16 64,70 66,23 67,75 69,27 70,77 

Korzyści społeczne netto W1 tys. zł 37,66 38,54 39,39 40,25 41,14 41,99 42,80 43,60 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 13. Korzyści społeczno – ekonomiczne wariantu W2 

Wyszczególnienie W2 Jednostka 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł 0,00 32,32 33,37 34,43 35,49 36,55 37,57 38,57 

Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 0,00 36,26 37,29 38,33 39,36 40,40 41,44 42,47 

Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 0,00 49,97 51,48 53,01 54,41 55,82 57,27 58,72 

Korzyści społeczne netto W2 tys. zł 0,00 118,54 122,14 125,76 129,27 132,76 136,28 139,77 

Wyszczególnienie W2 Jednostka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Oszczędność kosztów 
zanieczyszczenia powietrza tys. zł 39,58 40,61 41,68 42,78 43,85 44,96 46,09 47,23 

Oszczędność kosztów zmian 
klimatycznych tys. zł 43,51 44,54 45,58 46,61 47,65 48,69 49,72 50,76 

Oszczędność kosztów hałasu tys. zł 60,17 61,67 63,16 64,70 66,23 67,75 69,27 70,77 
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Korzyści społeczne netto W2 tys. zł 143,26 146,82 150,42 154,09 157,73 161,40 165,08 168,76 

Źródło: opracowanie własne 

Koszty ekonomiczne 

Nie zidentyfikowano kosztów zewnętrznych wariantów podlegających monetyzacji. 

7.4. Wskaźniki efektywności ekonomicznej 

Po skorygowaniu przepływów pieniężnych o efekty fiskalne i zniekształcenia rynkowe oraz 

uwzględnieniu kosztów i korzyści zewnętrznych, można obliczyć wskaźniki ekonomicznej 

efektywności projektu. Są one analogiczne do wskaźników finansowych, z tym, że pozwalają 

zamiast wąskiego pojęcia wpływów finansowych, uwzględnić znacznie szersze pojęcie korzyści 

społecznych.  

Tymi wskaźnikami są: 

• Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto – ENPV, 

• Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu – ERR, 

• Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty – B/C. 

Wartości powyższych wskaźników analizowanego projektu przedstawiono w tabeli poniżej 

Tabela 14. Wskaźniki efektywności ekonomicznej 

Wariant inwestycji Wskaźnik Jednostka Wartość 
W1 ENPV tys. zł -2 101,06 

ERR % niepoliczalne 

B/C   0,16 

W2 ENPV tys. zł -10 052,77 

ERR % niepoliczalne 

B/C   0,13 

Źródło: opracowanie własne 

Przedstawione wskaźniki dowodzą, że realizacja projektu polegającego na wprowadzeniu do 

eksploatacji na sieci komunikacyjnej Bełchatowa autobusów zeroemisyjnych zarówno 

elektrycznych jak i wodorowych nie jest opłacalna po uwzględnieniu czynników społeczno – 

ekonomicznych. Oznacza to, że koszty inwestycji przewyższają korzyści społeczne z realizacji 

projektu, a przedsięwzięcie należy uznać za nieuzasadnione ekonomicznie.  
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8. Analiza wrażliwości 

8.1. Wprowadzenie  

Analiza wrażliwości polega na ocenie wpływu zmiany kluczowych założeń dotyczących 

projektu na wartość wskaźników efektywności ekonomicznej. W przypadku przedmiotowego 

projektu analiza będzie miała na celu wykazanie, że projekt nie zmieni swojego charakteru pod 

względem opłacalności ekonomicznej ze względu na niedoszacowanie lub przeszacowanie 

wartości zmiennych kluczowych. 

Zgodnie z założeniami Niebieskiej Księgi – sektor transportu publicznego, analizę wrażliwości 

przeprowadzono w następujących etapach:   

Etap I: Dobór zmiennych kluczowych 

Etap II: Analiza wrażliwości 

Etap III: Interpretacja wyników 

8.2.  Analiza wrażliwości wskaźników ekonomicznej efektywności projektu 

Doboru zmiennych kluczowych w analizie wrażliwości dokonano zgodnie z wytycznymi 

Niebieskiej Księgi oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Wytyczne w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 

dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

marzec 2015).  

Przedmiotem analizy wrażliwości były następujące zmienne kluczowe dotyczące efektywności 

ekonomicznej projektu: 

• nakłady inwestycyjne 

• koszty operacyjne i utrzymania 

• ilość wykonywanej pracy przewozowej. 

W analizie wrażliwości wskaźników ekonomicznej efektywności projektu uwzględniono 

następujące scenariusze: 

• nakłady inwestycyjne: -15%, +15%, 

• koszty operacyjne i utrzymania: -15%, +15%, 

• ilość wykonanej pracy przewozowej: -15%, +15%. 

Dodatkowo zidentyfikowano zmienne krytyczne oraz przeprowadzono badanie poziomu 

zmiennych kluczowych o taki %, przy którym wskaźniki efektywności ekonomicznej ENPV=0. 

Wyniki obliczeń zestawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 15. Analiza wrażliwości wariantu W1 

Analiza wrażliwości W1 NPV 
 

% zmiany 

NPV 
 

Zmiana 

NPV o 1% 
 

Zmienna 

krytyczna 

Wartości bazowe -2 101,06       

Nakłady inwestycyjne +15% -2 669,54 27,1% 1,80% tak 
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Nakłady inwestycyjne -15% -1 532,58 -27,1%     

Koszty operacyjne +15% -1 907,36 -9,2% -0,61% nie 

Koszty operacyjne -15% -2 294,76 9,2%     

Korzyści ekonomiczne -15% -2 041,44 -2,8% -0,19% nie 

Wykonana praca 

przewozowa +15% 

-2 160,68 2,8%     

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 16. Analiza wrażliwości wariantu W2 

Analiza wrażliwości W2 NPV 
 

% zmiany 

NPV 
 

Zmiana 

NPV o 1% 
 

zmienna 

krytyczna 

Wartości bazowe -10 052,77       

Nakłady inwestycyjne +15% -11 387,26 13,3% 0,88% nie 

Nakłady inwestycyjne -15% -8 718,28 -13,3%     

Koszty operacyjne +15% -10 452,62 4,0% 0,27% nie 

Koszty operacyjne -15% -9 652,91 -4,0%     

Korzyści ekonomiczne -15% -9 826,34 -2,3% -0,15% nie 

Wykonana praca 

przewozowa +15% 

-10 279,20 2,3%     

Źródło: opracowanie własne 

 

Najistotniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy wrażliwości jest fakt, że przy 

żadnym scenariuszu projekt nie zmienił swojego charakteru w kontekście efektów społeczno – 

ekonomicznych. W obu wariantach wymiany taboru wykazano co prawda największą 

wrażliwość na zmianę nakładów inwestycyjnych, natomiast w żadnym wypadku ekonomiczna 

wartość bieżąca netto inwestycji nie zbliżyła się do granicy opłacalności wynoszącej 0. 

W analizie pominięto zmianę wskaźnika IRR, ponieważ ze względu na wartość NPV mniejszą 

od zera, jego wartość bazowa była z matematycznego punktu widzenia niepoliczalna.  
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9. Identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania 

inwestycji taborowych 

Wśród potencjalnych źródeł dofinansowania projektów transportowych dotyczących wymiany 

taboru w publicznym transporcie zbiorowym można wyróżnić przede wszystkim środki 

strukturalne UE, które w obecnej perspektywie finansowej są ukierunkowane szczególnie na 

transport niskoemisyjny i zeroemisyjny. Największe możliwości dofinansowania projektów 

taborowych daje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego można 

ubiegać się o środki z VI osi priorytetowej, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu 

zbiorowego w miastach. W ramach tego działania można uzyskać do 85% dofinansowania na 

zakup taboru i niezbędnej infrastruktury, niemniej jednak aktualne nabory są prowadzone pod 

kątem elektryfikacji konkretnych linii komunikacyjnych.  

Wśród innych środków unijnych można również ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

programów regionalnych, takich jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

w ramach Osi priorytetowej III Transport, działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski. 

Wśród innych źródeł dofinansowania można wyróżnić także środki krajowe z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 

„System zielonych inwestycji – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny. O dofinansowanie 

można się starać w formie pożyczki lub dotacji. 

W przypadku Bełchatowa musiałby zostać spełniony natomiast warunek dotyczący efektywności 

ekonomicznej inwestycji. Oznacza to, że aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe niezbędne 

jest przygotowanie projektu pod kątem wymagań technicznych i społeczno – ekonomicznych. 

Należy jednocześnie pamiętać, że brak efektywności wykazany w wariancie W1 niniejszej 

analizy nie oznacza, że w przypadku projektu przygotowanego do dofinansowania nie będzie 

możliwe osiągnięcie wskaźnika ekonomicznej stopy zwrotu inwestycji na wymaganym 

poziomie. Opłacalność inwestycji zależy bowiem od wielu czynników, takich jak np. ilość 

i rodzaj taboru poddana wymianie czy realizowana praca przewozowa. 
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10. Rekomendacje w zakresie wymiany taboru, 

podsumowanie i wnioski 

W ramach niniejszego opracowania dokonano analizy społeczno – ekonomicznej oraz 

finansowej dla dwóch wariantów inwestycji polegającej na wprowadzeniu do eksploatacji 

w publicznym transporcie zbiorowym Bełchatowa autobusów zeroemisyjnych – z napędem 

elektrycznym oraz wodorowym. Z uwagi na przeznaczenie analizy, w założeniach 

realizacyjnych uwzględniono wymianę taboru w ilości która w minimalnym stopniu spełnia 

wymagania stawiane w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W analizie 

uwzględniono wszystkie możliwe korzyści społeczne i ekonomiczne, w tym oszczędność emisji 

substancji szkodliwych i CO2. Z drugiej strony, w analizie uwzględniono również niezbędne do 

poniesienia nakłady oraz koszty eksploatacji, zarówno dla wariantów inwestycyjnych jak 

i w zakresie jaki musiałby być zrealizowany bez konieczności wymiany taboru na zeroemisyjny. 

W analizie przyjęto 15-letni horyzont czasowy, który odzwierciedla ekonomiczny cykl życia 

taboru i infrastruktury. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano wskaźniki ekonomicznej 

i finansowej opłacalności inwestycji, przy czym należy zwrócić uwagę, że to wskaźniki 

ekonomiczne są kluczowe dla tego typu inwestycji. Odzwierciedlają one bowiem nie tylko czysto 

finansowe podejście, ale także uwzględniają efekty zewnętrzne, takie jak wspomniane wcześniej 

korzyści społeczne. W analizie ekonomicznej co do zasady nie uwzględnia się ewentualnego 

dofinansowania projektu, w związku z czym na przepływy pieniężne analizy mają wpływ 

wszystkie poniesione nakłady, bez względu na źródło z jakich zostaną sfinansowane.  

Otrzymane wyniki prowadzą do wniosku, że realizacja inwestycji polegającej na wymianie 

taboru o tradycyjnych źródłach napędu na zeroemisyjny nie jest uzasadniona z ekonomicznego 

punktu widzenia. Oznacza to, organizator zlecając świadczenie usługi komunikacji miejskiej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2136 i 2341 oraz z 2018 r. poz. …) nie musi zapewniać określonego udziału 

autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów. Należy jednak zwrócić uwagę na 

fakt, że inwestycje które są obecnie realizowane przez Miasto Bełchatów oraz MZK Sp. z o. o. 

w Bełchatowie i tak zapewnią udział autobusów elektrycznych we flocie użytkowanych 

pojazdów wynoszący ponad 15%. Gdyby wyniki przedmiotowej analizy obligowały do realizacji 

polityki zeroemisyjności w transporcie publicznym, warunek ten byłby spełniony wówczas aż 

do 2023 r. Oznacza to, że teoretycznie kolejne inwestycje w tym zakresie musiałby zostać podjęte 

dopiero przed 2025 r., kiedy musiałby zostać spełniony warunek udziału pojazdów 

zeroemisyjnych wynoszący min. 20%. 

Analizując możliwości dalszego rozwoju floty taboru eksploatowanego na liniach 

komunikacyjnych Bełchatowa, trzeba w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie czy 

inwestować w tabor niskoemisyjny czy zeroemisyjny. O ile w przypadku pierwszego rodzaju 

taboru przewoźnicy mają duże doświadczenie w eksploatacji autobusów z normą emisji EURO 

6, to tabor zeroemisyjny jest tak naprawdę technologią która nadal się rozwija. Przykładem mogą 

być całkiem nowe na rynku polskim autobusy wyposażone w ogniwa paliwowe lub nawet 

zasobniki energii w autobusach elektrycznych, co do których producenci wciąż konkurują jeśli 

chodzi o stosunek masy i objętości akumulatorów do ich efektywności. 
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Nie oznacza to natomiast, że operatorzy powinni się ograniczać jedynie do autobusów o 

tradycyjnych źródłach napędu, ponieważ doświadczenia wielu przewoźników pokazują, że w 

warunkach typowej eksploatacji na sieci komunikacyjnej miasta tabor z napędem elektrycznym 

jest korzystny, a efekty społeczne i ekonomiczne przewyższają nakłady w tym zakresie. Będą 

mogli się o tym przekonać również mieszkańcy Bełchatowa, którzy od 2019 r. przesiądą się do 

autobusów elektrycznych. 

Wartą uwagi alternatywą w stosunku do taboru elektrycznego są autobusy wyposażone w ogniwa 

wodorowe, ponieważ nie tylko nie emitują one zanieczyszczenia w miejscu eksploatacji, to samo 

pozyskanie wodoru nie powoduje tzw. wysokiej emisji, z którą mamy do czynienia w przypadku 

produkcji prądu. Szczególnie istotne jest to w Polsce, gdzie elektrownie nadal w największym 

stopniu opierają się na paliwach kopalnianych, o czym doskonale wiedzą mieszkańcy 

Bełchatowa i okolic. 

Wodór nie jest też dzisiaj technologią całkiem niedostępną, ponieważ czerpiąc z doświadczenia 

przewoźników zagranicznych trzeba wyciągnąć wnioski, które pozwolą na ocenę czy warto 

inwestować w ten rodzaj taboru. Nie ulega wątpliwości, że alternatywne źródła napędu są 

nieuniknione w transporcie publicznym, a rozwój technologii będzie powodował zwiększenie jej 

dostępności. Obecnie wielu producentów polskich i zagranicznych oferuje autobusy napędzane 

wodorem, natomiast podstawowy problem stanowi nadal brak dostatecznej infrastruktury, a co 

za tym idzie dostępność samego paliwa wodorowego. Bardzo możliwe, że w najbliższej 

przyszłości powstaną pierwsze stacje tankowania wodoru w Polsce. Już teraz wymienia się 

choćby Warszawę, Poznań czy Gdynię jako miasta gdzie planowane są tego typu inwestycję. Ich 

realizacja z całą pewnością da początek wodoryzacji transportu publicznego w naszym kraju, na 

czym z całą pewnością skorzystają również takie miasta jak Bełchatów. Aby tak się stało, 

potrzebna jest z pewnością zapowiadana od kilku lat współpraca podmiotów publicznych i 

sektora prywatnego. Bardzo możliwe, że już za 3 lata kiedy niniejsza analiza będzie musiała 

zostać zaktualizowana, zarekomendowane zostaną w niej autobusy napędzane czystym dla 

środowiska i mieszkańców wodorem. 

Reasumując, po uwzględnieniu potrzeb zidentyfikowanych na sieci komunikacyjnej miasta jak i 

dostępnej oraz powstającej infrastruktury, należy w szczególności zadbać o to, aby tabor 

wykorzystywany w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Bełchatowa był przede 

wszystkim niskoemisyjny, lub w miarę możliwości finansowych którymi dysponuje organizator 

zeroemisyjny, ale w tym przypadku elektryczny. 
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