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1 DRUGI ETAP ANALIZY – WPROWADZENIE 

W drugim etapie badań uzupełniono rezultaty o dane dotyczące wzrostu zapotrzebowania na 
dostawy w okresie świątecznym, a także rozszerzono zakres badań o znajdujące się na 
wyznaczonym obszarze miasta centra handlowe. Pozwoliło to na określenie sezonowego 
wzrostu zapotrzebowania na przejazdy zaopatrzeniowe.  

2 SZCZECIN 

2.1 Wprowadzenie 

Pierwsza część badań przeprowadzonych w ramach WP3 objęła centralny obszar Szczecina 
(rysunek 2.1).  

Rysunek 2.1. Obszar badań 

Badaniu poddano łącznie 610 jednostek w tym 359 jednostek handlowych, 155 jednostek 
usługowych, 79 jednostek sektora HoReCa i 17 jednostek produkcyjnych.  

2.2 Sklepy funkcjonujące niezależnie w centrum Szczecina – okres Świąt 
Bożego Narodzenia 

W przypadku niezależnie funkcjonujących jednostek 84% jednostek handlowych, 1% 
jednostek usługowych oraz 100% jednostek HoReCa i produkcyjnych deklarowało wzrost 
tygodniowej liczby dostaw w badanym okresie. Natomiast pozostałe jednostki, nie 
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deklarujące wzrostu liczby dostaw, w tym 7% jednostek handlowych, deklarowały wzrost 
wielkości dostaw w granicach od 60% do 90%. Jednoczesny wzrost zarówno liczby, jak i 
wielkości dostaw deklarowało 80% jednostek handlowych oraz 100% jednostek sektora 
HoReCa i produkcyjnych. Wzrost ten wahał się w przedziale od 30% do 100%. Niewielka 
grupa jednostek zgłaszała nawet dwu i trzykrotny wzrost zapotrzebowania na dostawy – 
rysunek 2.2. 

 

Rysunek 2.2. Liczba dostaw niezależnie funkcjonujących jednostek w okresie świątecznym 

2.3 Badanie jednostek funkcjonujących w obrębie centrów handlowych 

Analiza objęła dwa centra handlowe, położone w badanym obszarze Szczecina.  

Łącznie w badanych centrach handlowych funkcjonuje 291 jednostek z czego  218 stanowią 
jednostki handlowe, 37 jednostki usługowe oraz 36 jednostki HoReCa. Na rysunku 2.3 
przedstawiono łączną liczbę jednostek handlowych, usługowych i sektora HoReCa 
funkcjonujących na terenie badanych centrów handlowych.  

 

Rysunek 2.3. Łączna liczba jednostek w badanych centrach handlowych 

W badaniu udział wzięło 150 jednostek, w tym 110 jednostek handlowych, 16 jednostek 
usługowych oraz 24 jednostki HoReCa. Na rysunku 2.4 przedstawiono liczbę przebadanych 
jednostek danej grupy na tle wszystkich jednostek działających w centrum handlowym. 
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Rysunek 2.4 Liczba przebadanych jednostek na tle wszystkich jednostek działających w 
centrum handlowym  

2.3.1 Liczba I rozmiar dostaw 

67% badanych jednostek deklaruje regularność dostaw, natomiast 33% z nich zgłasza jej 
brak. Dostawy w przedziale poniżej 200 kg tygodniowo deklarowało 47% badanych 
jednostek, 34 % deklarowało dostawy w przedziale 201-600 kg, niecałe 7% w przedziale 
601-1000kg, 8% w przedziale 1001-1500, 4% w przedziale 1501-2000kg, a jednie 0,6% 
respondentów deklarowało dostawy powyżej 2000 kg. W tabeli 2.1 poniżej zestawiono 
wielkość dostaw w podziale na 3 grupy badanych jednostek. 

Table 2.1. Średnia wielkość pojedynczych dostaw w podziale na typy jednostek 

 Jednostki handlowe Jednostki usługowe HoReCa 

0 – 200 kg 52 8 11 

201 – 600 kg 37 6 8 

601 – 1000 kg 7 1 2 

1001 – 1500 kg 9 1 2 

1501 – 2000 kg 4 1 1 

more then 2000 1 0 0 

Największa cześć dostaw realizowana jest z terenu kraju (52 jednostki), dostawy z terenu 
województwa i miasta odpowiednio deklarowało 37 i 38 jednostek, dostawy z innych państw 
deklarowało 15 jednostek.  

Liczbę dostaw przypadającą na poszczególne grupy jednostek zaprezentowano w tabeli 2.2 
średnio na jednostkę handlową przypada 6 dostaw, średnia tygodniowa wielkości dostaw 
przypadająca na te jednostki wynosi 2964 kg, na  jednostkę usługową przypadają 4,5 
dostawy tygodniowo w wielkości średnio 1777,5 kg, na jednostki sektora HoReCa przypada 
średnio 6,5 dostaw tygodniowo o wielkości 2990 kg.  
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Table 2.2. Średnia liczba dostaw w tygodniu oraz średnia wielkość dostaw 

 Jednostki handlowe Jednostki usługowe HoReCa 

Tygodniowa liczba 
dostaw  

6 4,5 6,5 

Średnia wielkość 
dostaw 

494 395 460 

Średnia tygodniowa 
wielkość dostaw  

2964 1777,5 2990 

Dostawy najczęściej realizowane są ciężarówkami do 3,5t (52%) i samochodami osobowymi 
(29% dostaw). 18% dostaw realizowanych jest ciężarówkami średnimi od 3,5t do 12t, jedynie 
1% dostaw realizowanych jest ciężarówki dużymi powyżej 12t. 32% dostaw realizowanych 
jest transportem własnym natomiast pozostała część realizowana jest transportem 
zewnętrznym. Najwięcej jednostek zaopatrywanych jest 2-3 razy w tygodniu 58 jednostek, 32 
jednostki deklarowały dostawy raz dziennie, 29 jednostek deklaruje dostawy raz w tygodniu, 
dostawy kilka razy dziennie deklarowały jedynie 3 badane jednostki (rysunek 2.5). 

 Rysunek 2.5. Procentowa liczba dostaw w podziale na częstotliwość i środki dostaw 

Analizują tygodniowy rozkład dostaw, 25% jednostek deklarowało ich największe nasilenie w 
czwartki i poniedziałki. 17% badanych największe nasilenie dostawami deklarowało we 
wtorki, w środy 14%, natomiast 12% w piątki. Najmniejsze natężenie dostaw odnotowuje się 
w sobotę (6%) oraz niedzielę (1%) – rysunek 2.6. 
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Rysunek 2.6. Procentowa liczba dostaw z podziałem na dni 

Dostawy do badanych jednostek najczęściej odbywają się w godzinach 13:00-15:59 (24%) 
oraz 10:00-12:59 (21%). W godzinach 7:00-9:59 realizowanych jest 19%, w godzinach 4:00-
6:59, 16:00-18:59 oraz 19:00-21:59 odpowiednio 11%, 12% i 9%. Niewielka część dostaw 
(2%) realizowanych jest w godzinach 22:00-0:59 oraz 1:00-3:59. Wyniki zaprezentowano na 
rysunku 2.7. 

 

Figure 2.6. Procentowa liczba dostaw w podziale na godziny 

2.3.2 Okres Świąt Bożego Narodzenia 

Ta część badań miała na celu określenie zmian w liczebności i wielkości dostaw w okresie 
świątecznym. Wzrost liczby dostaw deklarowały 52% jednostki handlowe, 54% jednostki 
HoReCa, oraz 50% jednostek usługowych. Natomiast pozostałe jednostki, nie deklarujące 
wzrostu liczby dostaw, w tym 7% jednostek handlowych, deklarowały wzrost wielkości 
dostaw w granicach od 60% do 90%. Jednoczesny wzrost zarówno liczby, jak i wielkości 
dostaw deklarowało 80% jednostek handlowych oraz 100% jednostek sektora HoReCa i 
produkcyjnych. Wzrost ten wahał się w przedziale od 30% do 100%. Niewielka grupa 
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jednostek zgłaszała nawet dwu i trzykrotny wzrost zapotrzebowania na dostawy – rysunek 
2.7. 

 

Rysunek 2.7. Wielkości dostaw w okresie świątecznym w jednostkach usytuowanych w 
centrum handlowym 

2.4 Struktura dostaw realizowanych dla jednostek usytuowanych w centrach 
handlowych – porównanie ze sklepami funkcjonującymi niezależnie  

W tej części opracowania dokonano porównania zapotrzebowania na dostawy w 
niezależnych jednostkach oraz jednostkach usytuowanych w centrach handlowych. 

2.4.1 Liczba dostaw, ich wielkość oraz korzystanie z firm dostawczych 

Największa część niezależnych punktów 39% zgłasza zapotrzebowanie na tygodniowe 
dostawy w przedziale 201-601kg natomiast  jednostki usytuowane w centach handlowych w 
tym przedziale zapotrzebowanie na dostawy zgłasza 33%. Zapotrzebowanie na dostawy do 
200kg zgłasza 47% usytuowanych w centrach handlowych, oraz 29% niezależnych punktów. 
W obydwu przypadkach zapotrzebowanie na dostawy powyżej 2000 kg zgłasza jedynie 1% 
jednostek. W tabeli 2.3 zaprezentowano procentowe zapotrzebowanie na wolumen dostaw. 

Tabela 2.3 Tygodniowy wolumen dostaw  

 

Jednostki 
niezależne 

w % 

Centra 
handlowe 

w % 

0 – 200 kg 29 27 

201 – 600 kg 41 39 

601 – 1000 kg 20 24 

1001 – 1500 kg 9 8 

1501 – 2000 kg 1 1 

More than 2000 kg 1 1 

 

Badania wykazały że średni wolumen pojedynczej dostawy w jednostkach prowadzących 
działalność gospodarczą w centrum handlowym wynosi 449,6 kg, w niezależnych punktach 
492 kg.  Niezależne punkty zgłaszają większe zapotrzebowanie na dostawy o większym 
jednostkowym wolumenie o 42,3 kg – tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 Średnia wielkość dostaw  

 Centra handlowe Jednostki niezależne 

Tygodniowa liczba dostaw  5,6 dostaw 6,5 dostaw 

Średnia wielkość dostaw 449,6 kg 492 kg 

Średnia tygodniowa wielkość 
dostaw  

2518,1 kg 3198 kg 

 

Zarówno jednostki usytuowane w centrach handlowych, jak i funkcjonujące niezależnie 
deklarowały, że największa część dostaw realizowana jest w czwartki. Rozkład dostaw w 
poszczególnych dniach, realizowanych na potrzeby jednostek usytuowanych w centrach 
handlowych kształtował się następująco: poniedziałki – 25%, wtorki – 17%, środy – 14%, 
piątki – 12%. Najmniej dostaw realizowanych jest w niedziele 1%. W niezależnie 
funkcjonujących jednostkach w poniedziałki realizowanych jest 17%, we wtorki 13%, w 
środy13%, natomiast w piątki 18%. Najmniej dostaw, podobnie jak w przypadku jednostek w 
centrach handlowych, realizowanych jest  w niedziele (dostawy dla 1% jednostek) – rysunek 
2.8. 

 

 

 Rysunek 2.8. Porównanie procentowej liczby dostaw z podziałem na dni tygodnia 

Na rysunku 2.9 zaprezentowano preferowane godziny dostaw z podziałem na jednostki 
prowadzące działalność gospodarczą w centrach handlowych oraz jednostki funkcjonujące 
niezależnie. W centrach handlowych najwięcej dostaw przyjmowanych jest w godzinach 
13:00-15:59 (39%) oraz 10:00-12:59 (27%), natomiast w jednostkach niezależnych w 
godzinach 7:00-9:59 (39%) oraz 4:00-6:59 (25%). 
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Rysunek 2.9. Procentowa liczba dostaw w podziale na godziny 

Dostawy do centrów handlowych odbywają się najczęściej w godzinach ich otwarcia. Poza 
tymi godzinami realizowane jest 3% dostaw w godzinach 1:00-3:59, 2% w godzinach 4:00-
6:59. Natomiast w godzinach 22:00-0:59 nie odbywają się żadne dostawy. Dostawy do 
punktów niezależnych w godzinach 1:00-3:59, 19:00-21:59 oraz 22:00-0:59 stanowią jedynie 
0,6 %. Wynika to głównie z godzin otwarcia tych jednostek (najczęściej od 7:00 do 18:00). 

   

Rysunek 2.10. Porównanie dostaw w okresie świątecznym w punktach funkcjonujących 
niezależnie i w centrach handlowych 

Badania wykazały, że w okresie świątecznym zarówno w jednostkach usytuowanych w 
centrach handlowych, jak i w niezależnie funkcjonujących punktach dostawy wzrastają 
zarówno co do ich liczby, jak i wielkości. W pierwszym przypadku 84% jednostek 
handlowych, 1% jednostek usługowych, 100% jednostek HoReCa oraz produkcyjnych 
deklarowało dwu-, trzy- a nawet czterokrotny wzrost liczby dostaw. W przypadku drugim 
podobny wzrost liczby dostaw dotyczy 98% jednostek handlowych, 6% jednostek 
usługowych, 100% jednostek HoReCa. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku wzrost 
wielkości dostaw najczęściej deklarowano w przedziale 60%-90%. Wzrost dwu- lub 
trzykrotny deklarowały najczęściej jednostki handlowe, sektor HoReCa oraz jednostki 
produkcyjne (ponad 60%) – rysunek 2.10.  
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2.5 Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone badania pozwoliły na porównanie zapotrzebowania na dostawy w 
jednostkach usytuowanych w centrach handlowych i niezależnie funkcjonujących. Badania 
wykazały bardzo zbliżone zapotrzebowanie na dostawy z niewielką przewagą na korzyść 
jednostek niezależnie funkcjonujących, co można tłumaczyć występowaniem na badanym 
obszarze jednostek produkcyjnych, które zgłaszają zapotrzebowanie na większy wolumen 
dostaw.  

Dostawy do centrów handlowych realizowane są w godzinach południowych w przedziałach 
10:00-12:59 oraz 13:00-15:59. W kolejnych przedziałach czasowych liczba dostaw spada. 
Natomiast w niezależnie funkcjonujących jednostkach dostawy odbywają się zazwyczaj w 
godzinach rannych – ich liczba wzrasta w godzinach 4:00-6:59 a zmniejsza po godzinie 
10:00. 

Analiza wykazała, że zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku sezonowy wzrost 
wielkości dostaw, związany z okresem świątecznym, najczęściej deklarowano w przedziale 
60%-90%. Dwu- lub nawet trzykrotny wzrost wielkości dostaw deklarowały natomiast w tym 
okresie najczęściej jednostki handlowe, sektor HoReCa a także ponad 60% przedsiębiorstw 
produkcyjnych.  

3 OSLO 

3.1 Wprowadzenie 

Trzeci pakiet roboczy WP3 projektu GRASS obejmował zebranie danych oraz 
przeprowadzenie badań dotyczących transportu w Oslo i Szczecinie. Pierwszy etap badań 
przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2014r. Niniejszy dokument opisuje wyniki otrzymane w 
ramach drugiego etapu badań przeprowadzonych w Oslo w styczniu i lutym 2015r.  

Ankietę przetłumaczono na język norweski, a następnie w okresie od czerwca do lipca 2014 
roku poproszono o jej wypełnienie 82 jednostki gospodarcze, z czego 40 zdecydowało się to 
zrobić. Jako główne powody odmowy pozostali wskazywali na dużą ilość pracy, nieobecność 
właściciela lub kierownika, a także na brak wiedzy w zakresie dostaw towarowych. Ankietę 
przeprowadzono wśród jednostek gospodarczych znajdujących się przy trzech głównych 
ulicach handlowych na obszarze miasta Oslo: Grensen (17 jednostek), Bogstadveien (16 
jednostek) oraz Karl Johan (7 jednostek). Ulice objęte badaniem zaznaczono na czerwono 
na mapie poniżej. Ponadto, ankietę przeprowadzono również wśród 60 jednostek 
zlokalizowanych w centrum handlowym „Stovner senter” (stanowi to około 80% wszystkich 
jednostek). 

W rozdziale 2 opisano uzupełnione dane uzyskane w ramach pierwszego etapu badań 
dotyczących większej liczby jednostek. Rozdział 3 opisuje zmianę częstotliwości dostaw w 
okresie świątecznym, a rozdział 4 to porównanie informacji otrzymanych od sklepów 
niezależnie funkcjonujących z tymi pochodzącymi od sklepów usytuowanych w centrum 
handlowym. W rozdziale 5 dokonano podsumowania wyników.  
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Rysunek 3.1. Mapa Oslo z zaznaczonymi na czerwono ulicami objętymi badaniem 

3.2 Sklepy niezależnie funkcjonujące w centrum Oslo – uzupełnienie danych z 
pierwszego etapu badań przeprowadzonych w Oslo 

W ramach drugiego etapu badań dokonano uzupełnienia analizy przeprowadzonej w ramach 
pierwszego etapu poprzez zwiększenie liczby jednostek objętych badaniem z 27 do 40. W 
niniejszym rozdziale opisano uzyskane wyniki w taki sam sposób, jak wyglądało to w 
raporcie z pierwszego etapu badań, jednak z uwzględnieniem dodatkowych jednostek 
gospodarczych. 

3.2.1  Przykład 

Celem było osiągnięcie równowagi pomiędzy jednostkami z różnych sektorów. Niestety duża 
liczba jednostek handlowych znajdujących się na obszarze objętym badaniem spowodowała, 
iż to właśnie tego typu jednostki stanowią większość, która wzięła udział w badaniu. Z 39 
jednostek objętych badaniem, aż 19 to jednostki handlowe. 9 związanych jest z sektorem 
HoReCa, a 11 z usługami. W badaniu nie wzięły udziału jednostki zajmujące się 
działalnością hurtową ani zakłady produkcyjne, ze wzglądu na fakt, iż w centrum Oslo brak 
takich jednostek – Rys. 3.1. 

3.2.2 Liczba dostaw, ich wielkość oraz korzystanie z firm dostawczych 

W 33 z 40 jednostek, które wzięły udział w ankiecie, dostawy realizowane były regularnie. 
Średnia wielkość dostaw realizowanych do 20 z nich nie przekraczała 200 kg. Dla 12 było to 
pomiędzy 201 a 600 kg, dla 5 od 601 do 1000 kg, a dla 2 średnia wielkość dostaw wynosiła 
pomiędzy 1001 a 1500 kg. Średnia wielkość dostaw w zakresie od 1001 do 1500 kg 
realizowana była do jednej jednostki. Nie jest zaskoczeniem, iż jednostki handlowe odbierały 
dostawy częściej, lecz o mniejszej wielkości, podczas gdy jednostki z sektora HoReCa 
jednorazowo odbierały większe dostawy (informacje te pokazuje Tabela poniżej). 
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   Tabela 3.1. Średnia wielkość pojedynczych dostaw w podziale na typy jednostek 

 Jednostki handlowe Jednostki usługowe HoReCa 

0 – 200 kg 10 6 4 

201 – 600 kg 6 4 2 

601 – 1000 kg 3 1 1 

1001 – 1500 kg 0 0 2 

1501 – 2000 kg 1 0 0 

Dwie z 40 jednostek gospodarczych, które wzięły udział w ankiecie, korzystało z transportu 
własnego. Reszta korzystała z transportu zewnętrznego. Miało to istotny wpływ na główne 
problemy, jakie widzieli właściciele tych jednostek. Większość z nich zadeklarowała, iż nie 
ma wystarczającej wiedzy, aby ocenić główne problemy transportu towarowego podane w 
ankiecie. 

Większość dostaw realizowanych była z terenu miasta (11%) lub województwa (12%). Tylko 
kilka dostaw realizowanych było z innych miejsc w kraju (8%) bądź z zagranicy (9%). 

Liczba dostaw do jednostki gospodarczej różniła się w zależności o rodzaju pojazdu, jaki 
taką dostawę realizował (przedstawiono to w Tabeli 2 i na Rys. 3.2). Porównanie 
przedstawione w tabeli pokazuje, że zarówno największą liczbę dostaw, jak i ich największy 
rozmiar realizowano do jednostek z sektora HoReCa, natomiast najmniejszą liczbę i rozmiar 
do jednostek usługowych. 

Dwie z czterech jednostek, które zaznaczyły, iż dostawy realizowane samochodem 
osobowym/furgonetką odbierają codziennie, korzystały z transportu własnego. Reszta 
informacji dotyczy jednostek korzystających z transportu zewnętrznego. Tylko jedna 
jednostka korzystała z dostaw realizowanych przez duże ciężarówki (powyżej 12 ton), 
prawdopodobnie głównie ze względu na fakt, iż gabaryty takich ciężarówek uniemożliwiają 
im wjechanie i poruszanie się po centrum Oslo. 

Tabela 3.2. Średnia liczba dostaw w tygodniu oraz średnia wielkość dostaw  

 Jednostki handlowe Jednostki usługowe HoReCa 

Liczba dostaw w 
tygodniu 

4.7 dostaw 4.6 dostaw 5.3 dostaw 

Średnia wielkość 
dostaw 

378 kg 273 kg 500 kg 

Średnia wielkość 
dostaw w tygodniu 

1777 kg 1256 kg 2650 kg 
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Rys. 3.1. Liczba dostaw realizowanych do jednostki gospodarczej 

3.2.3 Godziny dostaw 

W przypadku godzin dostaw większość jednostek gospodarczych wskazała, iż dostawy 
odbiera pomiędzy 7:00 a 16:00 (około 55% wszystkich dostaw). Pozostałe dostawy 
realizowane były głównie pomiędzy 10:00 a 13:00 (około 32%) oraz pomiędzy 13:00 a 16:00 
(około 23%). Zdarzały się jednak również odpowiedzi o dostawie towaru realizowanej 
wcześniej między 4:00 a 6:59 bądź później pomiędzy 22:00 a 00:59. Powyższe informacje 
przedstawiono na Rys. 3.3. 

 

Rys. 2.3. Procentowa liczba dostaw w podziale na godziny 

3.2.4 Problemy dotyczące realizowania dostaw 

Niektórzy z właścicieli uważali, iż mają zbyt mało informacji na temat problemów z jakimi 
boryka się transport towarowy w centrum miasta i z tego względu nie byli wstanie zaznaczyć, 
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które z kwestii podanych w ankiecie są mniej, a które bardziej ważne, lub które nie są przez 
nich w ogóle zauważane, tj. mniej ważne. 

Jak już wspomniano, ankietę rozdano w jednostkach znajdujących się przy trzech głównych 
ulicach handlowych znajdujących się w obrębie centrum Oslo: Grensen, Bogstadveien oraz 
Karl Johan. Problemy wskazywane przez właścicieli tych jednostek różniły się znacząco w 
zależności od lokalizacji. Dla przykładu, właściciel jednej z jednostek znajdującej się przy 
Bogstadveien za poważny problem uznał brak odpowiedniego oznakowania miejsc 
parkingowych dla samochodów dostawczych, podczas gdy właściciel innej, znajdującej się 
na tej samej ulicy, nie miał pojęcia, iż taki problem w ogóle istnieje. 

Kolejnym przykładem był właściciel jednostki gospodarczej znajdującej się przy Karl Johan, 
który korzysta z transportu własnego. Uznał on, iż problemem jest ograniczony dostęp do 
stref dla pieszych. Właściciel innej jednostki kompletnie nie zauważał tego problemu, 
ponieważ korzystał z transportu zewnętrznego, który dowoził towary w godzinach, gdy 
ograniczenie to nie obowiązywało. W Tabeli 3.3 i na rysunku 3.4 przedstawiono wyniki 
ankiety dotyczące 14 problemów, gdzie 1 oznacza problem najmniej ważny, a 5 najbardziej 
ważny.    

Tabela 3.3. Podział odpowiedzi na pytania dotyczące problemów w dostawach towarowych, ich 
liczba oraz średni wynik, gdzie 1 oznaczała problem najmniej znaczący a 5 najbardziej 
znaczący 

 
1 2 3 4 5 Średnia 

Nieodpowiednia przestrzeń do parkowania 10 1 5 7 11 3.2 

Obecność dużych pojazdów dostawczych 10 3 7 6 5 2.8 

Konflikty z innymi użytkownikami dróg 10 4 6 7 7 2.9 

Dostępność 9 5 6 5 9 3.0 

Zbyt duży ruch pojazdów dostawczych 16 3 4 4 2 2.1 

Zbyt duży ruch innych pojazdów 11 3 8 5 1 2.4 

Ograniczenia wynikające z polityki 
dystrybucji 

16 1 4 3 2 2.0 

Strefy pieszych 20 1 2 6 2 2.0 

Informacje o istniejących regulaminach i 
przepisach 

17 1 1 4 0 1.7 

Niewystarczająca przepustowość 
infrastruktury transportowej 

11 3 8 3 1 2.2 

Brak tras przeznaczonych do tranzytu 
towarowego 

12 3 7 4 1 2.2 

Niewystarczająca legislacja 15 1 3 3 2 2.0 

Nadmierne korzystanie z ograniczeń 
regulacyjnych 

13 3 5 2 2 2.1 

Narzucenie przepisów 15 4 1 0 2 1.6 

Inne 17 0 1 1 2 1.6 
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Rys. 3.3. Kształtowanie się problemów dotyczących realizacji dostaw. Podział odpowiedzi na 
każde z pytań, z których 1 oznaczała problem najmniej znaczący a 5 najbardziej znaczący 

Jak wskazano powyżej, większość jednostek gospodarczych uznało podane problemy za 
relatywnie nieistotne. Ponadto, zgłaszane problemy różniły się od siebie, tak samo jak 
przyznawana im ilość punktów. Dla lepszego zobrazowania wyników na rysunku 3.5 poniżej 
przedstawiono średnią ilość punktów przyznawanych przez jednostki znajdujące się przy 
Karl Johan, Bogstadveien oraz Grensen. 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5



    
 

18/31 
 

 

Rys. 3.4. Średnia dla każdego z problemów wskazanego odpowiednio przez jednostki 
gospodarcze zlokalizowane w Bogstadveien, Grensen oraz wszystkie łącznie 

Rysunek pokazuje, iż najwięcej problemów widzą właściciele jednostek zlokalizowanych przy 
Karl Johan, co może być spowodowane faktem, iż zarówno ulica Karl Johan, jak i ulice do 
niej przyległe są obszarami przeznaczonymi dla pieszych, na których dostawy realizowane 
mogą być jedynie pomiędzy 00:00 a 11:00. Problem ten częściowo dotyczy również 
jednostek zlokalizowanych przy Grensen, gdzie także znajduje się kilka stref pieszych (patrz 
Rys. 1).  Na taki powód wskazuje zaznaczenie odpowiedzi „Strefy pieszych” oraz 
„Ograniczenia wynikające z polityki dystrybucji”. Oba problemy dotyczą jednostek przy Karl 
Johan oraz częściowo tych przy Grensen i są one dla nich ważniejsze niż na przykład dla 
jednostek zlokalizowanych przy Bogstadveien. 

Ostatnią grupę problemów stanowi grupa nazwana „Inne”. Wśród odpowiedzi udzielanych w 
tym miejscu ankiety przez właścicieli jednostek gospodarczych znalazły się m.in. takie wpisy: 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Inappropriate space for parking

Presence of large delivery vehicles

Conflict with other road users

Availability

Too much freight traffic

Too much traffic

Restrictions due to distribution policy

Pedestrian zones

Information on regulations

Insufficient traffic capacity

No rutes intended for freight transit

Insufficient legislation

Excessive use of regulatory restrictions

Imposing regulations

Other

Total Karl Johan Bogstadveien Grensen



    
 

19/31 
 

 „Znaczące problemy związane z wykorzystaniem miejsc parkingowych przez 
samochody prywatne. Niezbędne w tej kwestii jest postawienie jasnych znaków 
drogowych.” 

 „Unikamy godzin szczytu, aby uniknąć problemów z miejscem parkingowym” 

 „Dostawy realizowane do sąsiednich sklepów prowadzą czasami do braku miejsc 
parkingowych dla samochodów dostawczych” 

 „Nowe przepisy dotyczące ścieżek rowerowych spowodowały zmniejszenie miejsc do 
zaparkowania samochodu dostawczego i rozładowywania towaru” 

 „Problemem w okresie zimowym jest śnieg i lód” 

 „Głównym problemem jest konflikt z tramwajami” 

 „Nie zauważyliśmy żadnych z przedstawionych problemów. Możliwe, że widzą je 
osoby pracujące w transporcie towarowym”  (Grensen, Karl Johan i Bogstadveien)  

Podsumowując, problemy wskazane przez właścicieli jednostek gospodarczych były bardzo 
lokalne. Część z odpowiedzi wskazywała również, że właściciele jednostek nie widzą 
żadnych problemów związanych z transportem towarowym. Ponadto, problemy wskazane 
przez jednych nie znajdywały potwierdzenia u jednostek gospodarczych z nimi 
sąsiadującymi – nie wspominano o nich, bądź w ogóle ich nie zauważano. Z tego względu 
można twierdzić, iż problemy związane z transportem towarowym wskazywane przez 
właścicieli jednostek gospodarczych mają bardzo lokalny charakter np. przy jednym ze 
sklepów mogą znajdować się miejsca parkingowe, a przy drugim już nie. W takiej sytuacji 
właściciele pierwszego jako problem wskażą właśnie brak miejsc parkingowych, podczas 
gdy właściciele sklepu znajdującego się obok uznają tę kwestię za nieistotną. 

3.2.5 Wzrost dostaw w okresie świątecznym 

Celem niniejszej części badania było uzyskanie danych na temat tego, jak liczba dostaw 
zmienia się w trakcie roku oraz jak wygląda wzrost dostaw w okresie wzmożonych 
świątecznych zakupów. W tym celu ponownie zaraz po świętach przeprowadzono ankietę 
wśród jednostek, które wzięły udział w pierwszym etapie badań.  W drugiej części badania 
udział wzięły 23 jednostki z 27, które odpowiedziały na pytania w części pierwszej badania. Z 
4 jednostek, które nie wzięły udziały w badaniu, 2 zamknęły swoją działalność a w przypadku 
2 nie było kierowników ani właścicieli, którzy mogliby odpowiedzieć na pytania z ankiety.  

Jedynie 6 z 23 jednostek zanotowało wzrost liczby dostaw w tygodniu w okresie 
świątecznym. 14 natomiast zanotowało wzrost wielkości dostaw. Wydaje się, iż poza tą 
niewielką grupą 6 jednostek gospodarczych, większość woli zwiększyć wielkość każdej z 
dostaw bez zwiększania ich liczby, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na 
oferowane produkty. 

Z 23 jednostek, które wzięły udział w ankiecie, 17 nie zanotowało wzrostu dostaw w okresie 
świątecznym. 8 z nich zanotowało jednak znaczący wzrost ich wielkości. Najwyraźniej, 
niektóre z jednostek zdecydowały się nie zwiększać liczby dostaw pomimo ich zwiększonej 
wielkości.  

Rys. 3.5 przedstawia rozkład tych wartości w podziale na poszczególne typy jednostek. 
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Rys. 3.5. Wzrost dostaw w okresie świątecznym 

Jednostki usługowe: 

Z 8 jednostek usługowych zaledwie 2 odnotowały wzrost wielkości dostaw, z czego tylko 
jedna również wzrost ich liczby. W  okresie świątecznym żaden z salonów fryzjerskich ani 
optycznych nie zanotował wzrostu ani wielkości ani liczby dostaw, z czego dostawy do 
salonów fryzjerskich były takie jak zwykle, a te do salonów optycznych lekko spadły.  

Jednostki z sektora HORECA: 

2 z 7 jednostek HoReCa nie zanotowały wzrostu dostaw ani ich wielkości w okresie 
świątecznym, co właściciele tłumaczyli lokalizacją i standardową liczbą klientów. Sytuację 
taką powodował fakt, iż miejsca te były często odwiedzane przez uczniów i studentów, którzy 
rzadziej odwiedzają te jednostki w okresie świątecznym.  W 5 jednostkach z sektora 
HoReCa, które zanotowały znaczący wzrost wielkości dostaw, odnotowano również dużą 
liczbę klientów. Jedną z jednostek, która również zanotowała wzrost liczby dostaw była 
popularna kawiarnia chętnie odwiedzana przez osoby robiące świąteczne zakupy.  

Jednostki handlowe: 

Z 8 jednostek handlowych, które wzięły udział w badaniu, tylko 1 nie zanotowała wzrostu ani 
liczby ani wielkości dostaw. Spowodowane jest to faktem, iż sklep ten zatowarowano przed 
okresem świątecznych zakupów. W rezultacie w okresie świątecznym sklep zanotował 
spadek dostaw, co jest skutecznym rozwiązaniem w gorącym okresie. Pozostałe 7 jednostek 
handlowych zanotowało wzrost wielkości dostaw, z czego 4 zanotowały również wzrost ich 
liczby.  

3.3 Struktura dostaw realizowanych dla jednostek usytuowanych w centrum 
handlowym – porównanie ze sklepami funkcjonującymi niezależnie  

W niniejszym rozdziale opisano wyniki badań przeprowadzonych wśród 60 jednostek 
usytuowanych w centrum handlowym w porównaniu do jednostek niezależnie 
funkcjonujących w centrum Oslo.  
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3.3.1  Przykład jednostek usytuowanych w centrum handlowym 

W ramach badania uzyskano również dane z 60 jednostek usytuowanych w centrum 
handlowym Stovner Senter zlokalizowanym w Oslo, co stanowi około 80% wszystkich 
jednostek gospodarczych znajdujących się w tym centrum. Wśród jednostek, które wzięły 
udział w badaniu, większość to jednostki handlowe (51) – jednostek usługowych było 
zaledwie 3, natomiast tych z sektora HoReCa 6, co spowodowane jest tym, iż w centrum 
najwięcej jednostek to właśnie jednostki handlowe.  

3.3.2 Liczba dostaw, ich wielkość oraz korzystanie z firm dostawczych 

Tabela 3.4 przedstawiono średnią wielkość pojedynczych dostaw w podziale na typy 
jednostek.  

Tabela 3.4. Średnia wielkość pojedynczych dostaw w podziale na typy jednostek 

 Jednostki handlowe Jednostki usługowe HoReCa 

0 – 200 kg 21 3 5 

201 – 600 kg 17 0 0 

601 – 1000 kg 8 0 1 

1001 – 1500 kg 3 0 0 

1501 – 2000 kg 0 0 0 

Ponad 2000 kg 2 0 0 

W 47 z 60 jednostek, które wzięły udział w ankiecie, dostawy realizowane były regularnie. 
Średnia wielkość dostaw realizowanych do 29 z nich nie przekraczała 200 kg. Dla 17 było to 
pomiędzy 201 a 600 kg, dla 9 od 601 do 1000 kg, dla 3 średnia wielkość dostaw wynosiła 
pomiędzy 1001 a 1500 kg, a dla 2 ponad 2000 kg. W Tabeli 5 przedstawiono średnią liczbę 
dostaw, ich średnią wielkość oraz średnią wielkość dostaw w tygodniu realizowanych do 
jednostek handlowych usytuowanych w centrum handlowym. Liczba jednostek usługowych 
oraz z sektora HoReCa jest zbyt mała, aby móc na ich podstawie wyciągnąć wiarygodną 
średnią. Wartości porównano z wartościami obliczonymi dla sklepów niezależnie 
funkcjonujących.  

Tabela 3.5. Średnia tygodniowa liczna dostaw oraz średnia wielkość dostaw. Brak 
uwzględnienia jednostek usługowych oraz sektora HoReCa ze względu na zbyt małą ilość 
danych 

 Jednostki handlowe 

 Centrum handlowe 
Sklepy niezależnie 

funkcjonujące 

Tygodniowa liczba dostaw  5.1 dostaw 4.7 dostaw 

Średnia wielkość dostaw 452 kg 378 kg 

Średnia tygodniowa wielkość 
dostaw  

2688 kg 1777 kg 

Jak przedstawiono w Tabeli, wszystkie wartości są wyższe dla jednostek usytuowanych w 
centrach handlowych w stosunku do tych niezależnie funkcjonujących. Z tego względu 
ciężko jest określić czy tygodniowe wartości dotyczące dostaw są wyższe ze względu na 
niższe koszty ponoszone przez kierowców czy tylko ze względu na fakt, iż sklepy 
zlokalizowane w centrach handlowych są większe, co powoduje również większe 
zapotrzebowanie na dostawy. Na Rys. 3.7 przedstawiono rozkład tygodniowej liczby dostaw:  
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Rys. 3.6. Liczba dostaw w tygodniu 

Jak przedstawiono powyżej, tygodniowa liczba dostaw najczęściej wynosiła od dwóch do 
czterech. Jednak dla niektórych jednostek dostawy realizowane były aż 16 razy w tygodniu. 
Były to jednostki, do których towar dostarczany był przez wielu różnych operatorów 
transportowych. W przypadku sklepów usytuowanych w centrum handlowym zebrano 
również informacje dotyczące tego, jaka firma realizuje do nich dostawy (pokazano to na 
Rys. 3.8).  

 

Rysunek 3.7. Wykorzystanie firm dostawczych 

Na Rysunku widać porównanie liczby dostaw realizowanych transportem własnym w 
stosunku do tych realizowanych przy użyciu transport zewnętrznego. Dokładne obliczenia 
pokazują, iż 80,3% wszystkich dostaw realizowanych jest przy użyciu transport 
zewnętrznego, podczas gdy tylko 19,6% przy użyciu transportu własnego. Transport 
zewnętrzny wykorzystywany jest znacznie częściej przez sklepy funkcjonujące niezależnie w 
centrum Oslo. Spowodowane jest to typem tych sklepów. Większość sklepów usytuowanych 
w centrum handlowym to sklepy sieciowe, a sieci częściej wybierają korzystanie z własnego 
transportu.  
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3.3.3 Godziny dostaw 

Na Rysunku 3.9 przedstawiono godziny dostaw realizowanych do centrum handlowego w 
porównaniu z godzinami dostaw realizowanych do jednostek niezależnie funkcjonujących.  

 

Rys. 3.8. Procentowa liczba dostaw w podziale na godziny 

Jak wskazano na Rysunku, sklepy usytuowane w centrum handlowym muszą odbierać towar 
w trakcie godzin otwarcia centrum. Z tego względu dostawy realizowane są wcześnie rano 
lub późnym popołudniem. Na podstawie tego Rysunku można również zauważyć, iż sklepy 
niezależnie funkcjonujące odbierają większość dostaw wcześniej niż sklepy znajdujące się w 
centrum handlowym – około 45% sklepów niezależnie funkcjonujących odbiera towar 
pomiędzy 7:00 a 10:00, podczas gdy sklepy zlokalizowane w centrum handlowym odbierają 
towar pomiędzy 10:00 a 13:00. Istnieją dwie hipotezy odnośnie takiego stanu rzeczy. Po 
pierwsze, przed 11:00 strefy pieszych w centrum Oslo są otwarte dla transportu towarowego, 
a po drugie – co częściowo związane jest z pierwsza hipotezą – po 11:00 w centrum trudniej 
o miejsce parkingowe. Ilustruje to poniższy Rysunek (Johansen et al., 2014): 

 

Rys. 3.9. Dostępność miejsc dostawczych zlokalizowanych na ulicach w centrum Oslo 
(Johansen et al., 2014) 
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Rysunek ten przedstawia dostępność miejsc dostawczych zlokalizowanych na ulicy 
mierzonych długością samochodów osobowych. Kolor czerwony oznacza „niewystarczająco 
dużo miejsca do realizacji dostawy”, tj. czas, w którym zanotowano brak wystarczającej ilości 
miejsca na zaparkowanie przynajmniej jednego samochodu osobowego. Żółty to „możliwie 
wystarczająco dużo miejsca” tj. czas, w którym zanotowano wystarczającą ilość miejsca na 
zaparkowanie od dwóch do trzech samochodów osobowych. W takim przypadku oznaczenia 
te stosowane są w zależności czy dostępne miejsca do zaparkowania samochodów są obok 
siebie czy nie. Kolor zielony oznacza „wystarczająco dużo miejsca” tj. czas, w którym 
zanotowano wystarczającą ilość miejsca na zaparkowanie przynajmniej czterech 
samochodów osobowych. Poza okresem w godzinach 12:00 – 13:00, w trakcie których 
ludzie idą na lunch, można zaobserwować dramatyczny spadek dostępności miejsc od 
godziny 11:00 w górę.  

3.4 Podsumowanie i wnioski 

W ramach drugiego etapu badań przeprowadzonego w Oslo zebrano informacje ze 100 
jednostek gospodarczych – 40 znajdujących się w centrum Oslo i 60 usytuowanych w 
centrum handlowym.  

Przeprowadzona analiza porównawcza jednostek handlowych, usługowych i sektora 
HoReCa pokazała, iż najczęstsze i największe dostawy realizowane są do jednostek 
pochodzących z sektora HoReCa, podczas gdy najrzadziej i w najmniejszej ilości towary 
dostarczane są do jednostek usługowych. Porównanie jednostek handlowych 
funkcjonujących niezależnie w centrum Oslo z tymi usytuowanym w centrum handlowym 
Stovner Senter pokazuje, iż mniejsze i rzadziej realizowane dostawy towarów dotyczą 
sklepów niezależnie funkcjonujących, co najprawdopodobniej może być spowodowane 
mniejszą liczbą klientów (a zatem mniejszym zapotrzebowaniem na towary), jak również 
brakiem możliwości wjazdu ciężarówek do centrum Oslo, a także wyższymi kosztami 
realizowania dostaw w centrum stolicy Norwegii z uwagi na zatłoczone ulice.  

W przypadku dostaw w okresie świątecznym nie wszystkie jednostki, do których realizowano 
większe dostawy zanotowały, aby dostaw tych było więcej, jeśli chodzi o ich liczbę – 
dotyczyło to jedynie 40% z nich. Pozostałe jednostki postawiły na zwiększenie wielkości 
każdej z dostaw, a nie ich liczby. Wzrost dostaw najczęściej dotyczy jednostek handlowych, 
podczas gdy najrzadziej sytuacja taka dotyka jednostki usługowe. W przypadku jednostek z 
sektora HoReCa wzrost dotyczy tylko tych jednostek, które są często odwiedzane przez 
kupujących. Pozostałe notują spadek dostaw (w szczególności jednostki odwiedzane przez 
uczniów i studentów). 

W związku z powyższym wyniki ankiety pokazują, iż problemy związane z transportem 
towarowym w Oslo istnieją, jednak ich zróżnicowanie nie jest jasno określone ze względu na 
brak wglądu przez właścicieli jednostek gospodarczych w całościowe problemy tego typu 
transportu. Ponadto, jednostki zlokalizowane przy Karl Johan i Grensen wskazują na duże 
problemy związane z obszarami przeznaczonymi dla pieszych – ulice te znajdują się w 
części Oslo z największą liczbą stref pieszych.  

W celu rozpoznania głównych problemów danych obszarów miasta korzystnym może być 
przesłanie ankiety do różnych firm dostawczych realizujących przewozy towarowe lub 
poproszenie o opinię kierowców samochodów dostawczych. Mogą oni bowiem być cennym 
źródłem informacji m.in. na temat tego kiedy i gdzie problemy z związane z parkowaniem i 
ruchem kołowym są najgorsze. 
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ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1. Kwestionariusz dotyczący transport towarowego 

Szanowni Państwo! 

Ankieta, skierowana jest do właścicieli jednostek gospodarczych działających na terenie 
osiedla centrum. Ma ona na celu uzyskanie informacji dotyczących realizacji dostaw w 
obrębie badanego obszaru Szczecina, a także poznanie problemów związanych z 
poruszaniem się samochodów dostawczych na wskazanym terenie. 

1. Proszę określić rodzaj prowadzonej prze Pana(ą) działalności gospodarczej  

 Jednostka handlu detalicznego  

 Jednostka handlu hurtowego 

 Zakład produkcyjny 

 Sektor HoReCa 
2. Proszę wskazać odległość od źródła zaopatrzenia 

 Z terenu miasta 

 Z terenu gminy 

 Z terenu województwa 

 Z terenu kraju 

 Z zagranicy 
3. Czy dostawy w Pana(i) jednostce gospodarczej realizowane są regularnie? 

 Tak 

 Nie  
4. Proszę określić wielkość dostaw realizowanych do Pana(i) jednostki gospodarczej: 

 poniżej 200 kg 

 201 – 600 kg 

 601 – 1000 kg 

 1001 – 1500 kg 

 1501 – 2000 kg 

 powyżej 2000 kg 
 



    
 

27/31 
 

Transport własny 

5. Proszę określić częstotliwość dostaw w prowadzonej przez  Pana(ą) jednostce gospodarczej realizowanych transportem własnym 
(realizowane pojazdami własnymi przedsiębiorstwa). 

 

Typ pojazdu 

Samochody 
osobowe/furgonetki 

 

Ciężarówki małe do 3,5 T 

 

Ciężarówki średnie 
od 3,5 T do 12 T 

 

Ciężarówki duże 
powyżej 12 T 

 

Liczba 
dostaw 

Kilka razy dziennie     

Raz dziennie     

2-3 razy w tygodniu     

Raz w tygodniu     

2-3 razy w miesiącu     

Raz w miesiącu     

Rzadziej     

  



    
 

 

6. Proszę określić najczęstsze godziny dostaw w poszczególne dni tygodnia dokonywane transportem własnym.  
 
 

 *Zakresy godzinowe dostaw oznaczają kolejno:  

1 – 1:00-3:59, 2 – 4:00-6:59, 3 – 7:00-9:59, 4 – 10:00-12:59, 5 – 13:00-15:59, 6 – 16:00-18:59, 7 – 19:00-21:59, 8 – 22:00-0:59 

 
 
 

  

Dni tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Przedział 
godzinowy dostaw* 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Samochody 
osobowe/furgonetki 

 

                                                        

Ciężarówki małe do 
3,5 T 

 

                                                        

Ciężarówki średnie 
od 3,5 T do 12 T 

 

                                                        

Ciężarówki duże 
powyżej 12 T 

 

                                                        



    
 

 

Transport obcy 

7. Proszę określić częstotliwość dostaw w prowadzonej przez Pana(ą) jednostce gospodarczej realizowanych transportem obcym 
(realizowane pojazdami jednostek zewnętrznych). 

 

Typ pojazdu 

Samochody 
osobowe/furgonetki 

 

Ciężarówki małe do 3,5 T 

 

Ciężarówki średnie 
od 3,5 T do 12 T 

 

Ciężarówki duże 
powyżej 12 T 

 

Liczba 
dostaw 

Kilka razy dziennie     

Raz dziennie     

2-3 razy w tygodniu     

Raz w tygodniu     

2-3 razy w miesiącu     

Raz w miesiącu     

Rzadziej     

  



    
 

 

8. Proszę określić najczęstsze godziny dostaw w poszczególne dni tygodnia dokonywane transportem obcym. 

 

*Ranges of delivery hours subsequently:  

1 – 1:00-3:59, 2 – 4:00-6:59, 3 – 7:00-9:59, 4 – 10:00-12:59, 5 – 13:00-15:59, 6 – 16:00-18:59, 7 – 19:00-21:59, 8 – 22:00-0:59 

 
 
 
 
 

  

Dni tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Przedział 
godzinowy dostaw* 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Samochody 
osobowe/furgonetki 

 

                                                        

Ciężarówki małe do 
3,5 T 

 

                                                        

Ciężarówki średnie 
od 3,5 T do 12 T 

 

                                                        

Ciężarówki duże 
powyżej 12 T 
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Złącznik 2: Kwestionariusz uzupełniający skierowany do niezależnie 
funkcjonujących jednostek 

 
Szanowni Państwo! 
 
Ankieta skierowana jest do właścicieli jednostek gospodarczych. Ma ona na celu uzyskanie informacji 

dotyczących realizacji dostaw w obrębie badanego obszaru Szczecina w okresie przedświątecznym.  

 

1. Proszę określić rodzaj prowadzonej prze Pana(ią) działalności gospodarczej : 

 Jednostka handlowa  

 Jednostka usługowa 

 Zakład produkcyjny 

 Sektor HoReCa 

 

2. Proszę określić tygodniowe zwiększenie liczby dostaw w okresie przedświątecznym   ………. 

3. Proszę określić  tygodniową wielkość dostaw realizowanych do Pana(i) jednostki gospodarczej w 

okresie świątecznym: __________ 

4. Proszę określić  o ile zwiększy się tygodniowa  wielkość dostaw Pana(i) jednostki gospodarczej w 
okresie świątecznym: 
 

 poniżej 200 kg 

 201 – 600 kg 

 601 – 1000 kg 

 1001 – 1500 kg 

 1501 – 2000 kg 

 powyżej 2000 kg 

 
5. Którym z przedstawionych poniżej środków transportu realizowane są dostawy w okresie 

przedświątecznym  (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).  

  
Samochody 
osobowe/furgonetk
i 

 
 

Ciężarówki małe do 3,5 t 
 

Ciężarówki średnie  
od 3,5 t do 12 t 

 

Ciężarówki duże powyżej 12 t 
 

    

 


