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Leszek BYLINKO 

UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY 
ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTOWEJ  

Streszczenie 
Artykuł przedstawia najwa�niejsze uwarunkowania i perspektywy rozwoju miejskiej infrastruktury 

transportowej ze szczególnym uwzgl�dnieniem potrzeb i efektywno�ci rozwi�za� w tym zakresie oraz 
transportochłonno�ci funkcjonowania miasta. 

WST�P 
Transport jest jednym z podstawowych czynników determinuj�cych stopie� rozwoju 

gospodarczego. Ta teza potwierdza si� i znajduje swoje odzwierciedlenie w teorii rozwoju 
regionalnego [3]. Zgodnie z polityk� transportow� pa�stwa, działaniem uznanym za 
podstawowe, jest dostosowanie sieci transportowej do wymogów stawianych przez transport. 
Podkre�la si� jednocze�nie, i� powy�sze działanie nie obowi�zuje obszarów intensywnej 
zabudowy (tworzenie nowych dróg i parkingów w takich miejscach jest po prostu 
niemo�liwe) oraz uwypukla si� konieczno�� brania pod uwag� wymogów ochrony wybranych 
obszarów np. zabytki architektoniczne [8].  

Efektywny system transportowy miasta wymaga wydajnej infrastruktury transportowej. 
Przedsi�wzi�cia infrastrukturalne zwi�zane z transportem w wielu przypadkach maj� jednak 
charakter, który nie uwzgl�dnia w pełni przyszłego potencjalnego wzrostu zapotrzebowania 
na przewozy. Skutkiem tego mo�e by� m.in. kongestia transportowa i zwi�zane z ni�
patologie procesów transportowych. 

1. POTRZEBY PRZEWOZOWE OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH 
Pomi�dzy okre�lonymi o�rodkami zurbanizowanymi lub o�rodkami mieszkaniowymi b�d�

gospodarczymi istnieje wi�� komunikacyjna, która polega na wymianie osób i ładunków. 
Wymiana osób realizowana jest poprzez dojazdy do pracy, szkół, sklepów, podró�y 
słu�bowych, wyjazdów rekreacyjno-wypoczynkowych. Cele podró�y mo�na podzieli� tak�e 
na bytowe, zawodowe, rekreacyjne i pozostałe [9].  

Potrzeby przewozowe, które wynikaj� z celów zawodowych, charakteryzuj� si�
najwi�ksz� koncentracj� w czasie, du�� cz�stotliwo�ci� i regularno�ci� oraz stabilno�ci�
rozkładu przestrzennego. Realizacja strumieni pasa�erskich mo�e odbywa� si� wieloma 
�rodkami transportu, w zale�no�ci od posiadanej infrastruktury technicznej poszczególnych 
o�rodków. Przewozy ładunków masowych oraz drobnicy s� odzwierciedleniem procesu 
wymiany ładunków. Najcz��ciej s� to przewozy mi�dzy zakładami (maszyny, surowce, 
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półprodukty itd.) lub miejscami produkcji i zbytu. Ostatnimi czasy wzrasta znaczenie 
zaopatrzenia punktów handlowych (wielkopowierzchniowych sklepów, hurtowni) w grupie 
przewozów ładunków w miastach. Kolejny istotny element w opisywanej grupie przewozów 
stanowi tak�e wywóz nieczysto�ci z miasta [10]. 

Potrzeby przewozowe zwi�zane s� z zaspokajaniem potrzeb odmiennych rodzajów (np. 
rozrywka, zaopatrzenie gospodarstw domowych). Dlatego mówi si� o wtórno�ci potrzeby 
przewozowej. Potrzeb� przewozow�, rozumian� jako potrzeb� przemieszczenia z jednego 
miejsca do drugiego w okre�lonym czasie, mo�na przedstawi� w formie wektora na planie 
miasta. Zbiór takich wektorów (mo�na zapisa� go w formie macierzy) odzwierciedlałby sum�
potrzeb przewozowych na terenie miasta.  

Nie ka�da potrzeba komunikacyjna jest przekształcana w popyt na przewóz. Mo�e 
zaistnie� taka sytuacja, i� dany podró�ny nie zaakceptuje warunków podró�y oferowanych w 
okre�lonym czasie przez komunikacyjny system miasta. Na dodatek zgłoszenie popytu nie 
musi koniecznie oznacza� przewozu. Z braku miejsc w okre�lonym momencie w �rodkach 
komunikacji miejskiej mo�e wyst�pi�: przesuni�cie popytu w czasie, zasygnalizowanie 
popytu na inn� form� przewozu b�d� jego zanik. Takie rozró�nienie pomi�dzy potrzebami, 
popytem a wykonanymi przewozami komplikuje w znacznym stopniu zarz�dzanie 
transportem w mie�cie. Na podstawie dokonanych przewozów nie mo�na wyci�ga�
wniosków o popycie, na podstawie popytu ci��ko wnioskowa� o potrzebach. Tylko tak zwane 
potrzeby obligatoryjne musz� zosta� zaspokojone w �ci�le okre�lonych relacjach i terminach 
np. dojazd do szkoły. Potrzeby zaspokajane w dowolnych terminach i relacjach to potrzeby 
fakultatywne. Ponadto wiele decyzji dotycz�cych przewozu nie jest podejmowanych w 
racjonalny sposób. Te wszystkie czynniki utrudniaj� wyci�ganie prawidłowych wniosków z 
bada� przeprowadzonych w�ród ludno�ci miejskiej [5]. Wiele powi�zanych ze sob�
czynników kształtuje miejskie potrzeby przewozowe. Główne z nich to: 
1. Wielko�� aglomeracji miejskiej, liczba ludno�ci, obszar miasta oraz jego kształt, 
2. Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta, zwłaszcza przestrzenna rozbie�no��

pomi�dzy miejscami pracy a miejscami zamieszkania, 
3. Stopie� aktywno�ci ludzi, 
4. Struktura demograficzno-społeczna ludno�ci, zwłaszcza struktura według wieku oraz 

statusu społeczno-zawodowego, 
5. Poziom dochodów ludno�ci, 
6. Ilo�� czasu wolnego ludno�ci. 

Do tych wszystkich rzeczy doliczy� nale�y sprawy zwi�zane z ochron� �rodowiska, 
hałasem, niszczeniem infrastruktury oraz zwi�kszeniem zatłoczenia. Zadaniem logistyki 
miejskiej jest zatem uporz�dkowanie tej pl�taniny czasowo-przestrzennej. Logistyka powinna 
tak zorganizowa� przepływy, jak i cały system, aby przewozy ładunków oraz przemieszczanie 
si� osób nie stanowiły bariery ograniczaj�cej codzienne funkcjonowanie oraz rozwój 
aglomeracji. 

2. PROBLEMY TRANSPORTOCHŁONNO�CI FUNKCJONOWANIA 
MIAST 
Gospodarka rynkowa, której cech� jest swobodna produkcja oraz wymiana towarów i 

usług wymaga efektywnego transportu. Analiza procesów zachodz�cych we współczesnej 
gospodarce prowadzi do wniosku, �e rozwój gospodarczy byłby nie mo�liwy bez 
pokonywania barier transportowych 

Trudno nie zgodzi� si� z twierdzeniem, �e transport jest bod�cem rozwoju. Faktem jest 
równie� to, �e transport zmienia �wiat i �e zmiany skutkuj� bardzo powa�nymi problemami 
�rodowiskowymi. Z punktu widzenia wpływu infrastruktury transportowej na �rodowisko i 
funkcjonowania samego transportu nale�y stwierdzi�, �e transport jest najwi�kszym poborc�
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energii. Skutkiem tego s� trudno�ci ze zrównowa�eniem rozwoju transportu. W Polsce 
najwi�ksze problemy �rodowiskowe stwarza du�a skala działalno�ci szeroko poj�tego 
transportu samochodowego. Do niedawna w Polsce ni�sza ni� �rednio w krajach Unii 
Europejskiej była intensywno�� wykorzystania samochodów ci��arowych, ale w latach 1995-
2008 ich roczny przebieg zwi�kszył si� w Polsce z 22.1 do 28.2 tys. km, podczas gdy w UE 
obni�ył si� z 33.0 do 27.6 tys. km [7]. 

Na przestrzeni ostatnich dziesi�ciu lat udział transportu samochodowego w przewozach 
miejskich wzrósł trzykrotnie mimo, i� w tym samym okresie czasu rozwój infrastruktury 
drogowej był znacznie wolniejszy. Przewiduje si�, �e do 2020 roku przewozy ładunków 
transportem drogowym b�d� wzrasta� o 1,6 – 2,1% rocznie, a zapotrzebowanie na przewozy 
samochodowe ładunków polskiego handlu zagranicznego wzro�nie o 150 – 190%. W tym 
samym czasie praca przewozowa wzro�nie o 37 – 44% do 2018 roku w porównaniu z rokiem 
2009. Charakterystyczna jest równie� struktura intensywno�ci wykorzystania samochodów 
ci��arowych (rysunek 1). 

Rys. 1. Intensywno�� wykorzystania samochodów ci��arowych w Polsce i w krajach UE w tys. km

	ródło: [12] 

W Polsce porównuj�c dane z ostatnich 20 lat transportochłonno�� spadła 2,5 krotnie ale 
zestawiaj�c dane z Polski z danymi z krajów Unii Europejskiej mo�na zauwa�y�, �e ten 
współczynnik jest 2 razy wi�kszy (rysunek 2). Nale�y jednak pami�ta�, �e malej�ca 
transportochłonno�� gospodarki nie musi oznacza� spadku znaczenia transportu w 
gospodarce, poniewa� o warto�ci dodanej generowanej przez sektor decyduje warto��
sprzeda�y sektora, która ma (np. w Europie) tendencj� wzrastaj�c�. 

Podstawowym, długookresowym celem polityki transportowej pa�stwa powinno by�
tak�e ograniczenie potrzeb transportowych, a bie��cy cel powinien kreowa� odpowiednie 
zachowania komunikacyjne i racjonalizacj� struktury przewozów [6]. Taka strategia za 
główny cel wyznacza stworzenie warunków zapewniaj�cych sprawne przemieszczanie si�
osób oraz przewóz towarów, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu ograniczenia 
uci��liwo�ci transportu dla �rodowiska. Zmniejszanie zapotrzebowania na przewozy w 
ramach miasta realizuje poprzez: 
– przekształcanie struktur urbanistycznych z monofunkcyjnych na wielofunkcyjne, 
– stymulowanie koncentracji m.in. miejsc pracy, w obszarach dobrze obsługiwanych przez 

komunikacj� zbiorow�, 
– utrzymanie wysokiej zwarto�ci struktury miasta oraz hamowanie procesów dekoncentracji 

osadnictwa na obszary, które nie mog� by� efektywnie obsługiwane przez transport 
zbiorowy. 
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Rys. 2. Transportochłonno�� gospodarek krajów UE i Polski w tkm/euro PKB 

	ródło: [2] 

Zbli�on� polityk� transportow� w zakresie logistyki miejskiej realizuje Gdynia. Jej 
głównym celem jest realizacja strategii zrównowa�onego rozwoju. Strategia ta obejmuje 
realizacj� zada� takich jak zmniejszanie potrzeb podró�owania poprzez planowanie miasta 
bardziej zwartego o przemieszanych funkcjach oraz kształtowanie przestrzeni miejskiej w 
sposób korzystnie wpływaj�cy na rozwój ekologicznych �rodków transportu (podró�e piesze i 
rowerowe).  Natomiast jeden z celów szczegółowych gdy�skiej polityki transportowej 
obejmuje ograniczenie wzrostu ogólnych potrzeb transportowych miasta oraz dostosowanie 
chłonno�ci parkingowej obszarów do przepustowo�ci układu ulicznego. Jego realizacja jest 
mo�liwa poprzez m.in. [2]: 
– lokalizacj� intensywnej zabudowy mieszkaniowej oraz koncentracj� miejsc pracy, usług 

jak najbli�ej centrów i linii transportu zbiorowego o dobrych warunkach dla podró�y 
pieszych i rowerowych, 

– stymulacj� rozwoju obszarów wielofunkcyjnych (praca, usługi, mieszkania), 
– przewidywanie terenów pod lokalizacj� obiektów dla rozwoju transportu zbiorowego i 

w�złów integracyjnych obejmuj�cych p�tle, parkingi oraz P&R, 
– uzale�nianie wydawania decyzji lokalizacyjnych dla nowych �ródeł ruchu od wyników 

profesjonalnej analizy konsekwencji ruchowych takiej lokalizacji jak np. lokalizacja 
centrów handlowych przy głównych ci�gach ulicznych. 
Zmierzenie, zrozumienie i zarz�dzanie czynnikami sprawczymi wzrostu 

transportochłonno�ci i zapotrzebowania na przewozy jest wa�nym aspektem w osi�gni�ciu 
zrównowa�onego transportu. Plany, przepisy i programy, które steruj� popytem transportu 
wymagaj� uwzgl�dnienia długoterminowej perspektywy. Zmniejszanie potrzeb 
transportowych wymaga planów, rozporz�dze� i programów które s� w swojej istocie 
zapobiegawcze. Istotnym wymogiem jest tak�e, aby planowanie przestrzenne oparte było na 
naczelnej zasadzie obni�ania zapotrzebowania na transport, a tak�e wymogu integracji 
planowania przestrzennego z planowaniem transportu i mobilno�ci. 

Istotne jest równie� to aby jednostki odpowiedzialne za regulacje w zakresie polityki 
transportowej i rozwoju infrastruktury transportowej zapewniali mo�liwo�ci podejmowania 
działa�, prowadz�cych do zmniejszania transportochłonno�ci sfery produkcji i sfery 
konsumpcji a tak�e stwarzali ułatwienia proceduralne i administracyjne słu��ce efektywnej 
realizacji opisywanego zakresu działa�. 
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3. UWARUNKOWANIA EFEKTYWNO�CI ROZWI�ZA� W 
ZAKRESIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO 
Teoretycy transportu mówi� o trzech sposobach radzenia sobie z problemami, jakie 

tworzy przemieszczanie si� osób w miastach [11]: 
1. Eliminacja transportu b�d� pewnych jego typów z danej cz��ci miasta. 
2. Stosowanie �rodków technicznych, które zmniejszaj� uci��liwo�� transportu (np. 

Wykopy, tunele itp.). 
3. Likwidowanie uci��liwo�ci u �ródła, a wi�c wprowadzanie nowych rozwi�za�

technicznych.  
Zakres problemów decyzyjnych, które s� zwi�zane z przemieszczaniem osób w mie�cie, 

stanowi odpowied� na konieczno�� wykonania wielorakich zada�, których celem miało by 
by� zadowolenie u�ytkowników miasta z obsługi w dziedzinie przewozów, jak równie�
odpowiednie ukształtowanie całego systemu transportowego tak aby jego oddziaływanie na 
aglomeracje było: ekonomicznie akceptowalne, ekologiczne i kontrolowało kongestie.  

Nale�y si� zastanowi� [11]:  
1. W jaki sposób podnie�� sprawno�� i dost�pno�� do sieci infrastruktury transportowej 

miasta? 
2. Jak podnie�� poziom nowoczesno�ci infrastruktury transportowej w mie�cie oraz jak 

poprawi� jej funkcjonowanie? 
3. Jak rozwija� i modernizowa� infrastruktur� liniow� i punktow� transportu, tak aby 

zach�ci� społecze�stwo do zmiany zachowa� komunikacyjnych? 
4. Jak racjonalizowa� ruchliwo�� komunikacyjn� społecze�stwa, jakie przyj�� funkcje celu? 
5. Jak podzieli� zadania przewozowe pomi�dzy poszczególne typy transportu (prywatny, 

publiczny oraz w ramach publicznego), tak aby system transportowy był bardziej 
zrównowa�ony, a koszty zewn�trzne mniejsze, w jaki sposób przekona� ludno�� do 
akceptacji dokonanego podziału? 
W zapewnieniu konkurencyjno�ci terenu miasta wa�nym elementem jest efektywna 

wymiana dóbr (nieograniczona i tania). Centralne obszary aglomeracji mog� ucierpie�, gdy 
dostawy do podmiotów gospodarczych tam usytuowanych ze wzgl�du na ich skomplikowany 
charakter b�d� dro�sze od dostaw do podmiotów znajduj�cych si� na peryferiach. Przepływy 
ładunków dokonuj� si� w �rodkach transportowych, które zajmuj� drogi i miejsca postojowe. 
Mieszka�cy nie zwykli narzeka� na mnogo�� dost�pnych dóbr, lecz mog� by� niezadowoleni 
z problemów, jakie powoduj� pojazdy dostarczaj�ce te dobra. Wła�ciwa organizacja dostaw 
oraz wywozu ładunków jest zatem dla u�ytkowników miast bardzo istotna, współdecyduje o 
jako�ci �ycia oraz �wiadczy o umiej�tno�ciach osób zarz�dzaj�cych miastem. 

Przepływy ładunków mog� stwarza� w mie�cie wiele problemów. Najwa�niejsze z nich s�
zwi�zane z [11]: 
1. Czasem dostaw. 
2. Dost�pno�ci� ładunków. 
3. Usuwaniem zu�ytych opakowa�. 
4. Załadunkiem i wyładunkiem na terenie miasta. 
5. Parkowaniem pojazdów dostawczych. 
6. Dostawami realizowanymi w strefach dla pieszych. 
7. Zaj�to�ci� ramp ładunkowych oraz kolejno�ci� procesów załadunku i wyładunku. 
8. Mo�liwo�ci� współpracy z wieloma ró�nymi podmiotami w celu podniesienia sprawno�ci 

procesów przewozu ładunków w aglomeracji. 
Przekształcenia miejskich systemów transportowych pokazały, �e zmiany mog� zachodzi�

w sposób dynamiczny i niekoniecznie w po��danym kierunku. Wzrost skłonno�ci do 
wykorzystania samochodu prowadzi w krótkim okresie do konieczno�ci przeznaczania 
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znacznych �rodków finansowych na rozwój infrastruktury transportowej. Co wi�cej, 
koncentrowanie działa� na poprawianiu oferty dla komunikacji indywidualnej mo�e 
prowadzi� do spadku zainteresowania transportem publicznym, a zatem do obni�ania jego 
efektywno�ci i zwi�kszenia kosztów funkcjonowania. Prowadzi to zarówno do 
niepo��danego, nadmiernego wzrostu zapotrzebowania na finansowanie systemu drogowego, 
jak te� transportu publicznego [11].  

Tab. 3. Przemiany polityki komunikacyjnej w miastach.

Okres Cele polityki 
komunikacyjnej Metody realizacji celów Skutki 

Lata 60. Próby nad��enia za 
rosn�c� liczb� pojazdów 

Rozbudowa infrastruktury 
drogowej 

Urban sprawl 
(rozlewanie si� miasta) 

Lata 70. Oszcz�dno�� energii, 
ochrona �rodowiska 

Rozbudowa systemów 
komunikacji miejskiej 
(metro, kolej miejska) 

Brak radykalnych zmian 
w zachowaniach 

komunikacyjnych Lata 80. Ograniczenie kosztów 
transportu miejskiego 

Zrównowa�ony rozwój 
transportu 

Lata 90. Poprawa jako�ci �ycia 
mieszka�ców 

Zrównowa�ony rozwój 
transportu, zarz�dzanie 

procesowe 

Lata 2000. 

Ograniczenie rozwoju 
komunikacji 

indywidualnej i 
integracja w ramach sieci 

poł�cze�

Decyzje administracyjne i 
współpraca regionalna ? 

	ródło: [1] 

Plany rozwojowe miast w obszarach zwi�zanych z infrastruktur� transportow� przy 
rosn�cym poziomie motoryzacji, z coraz wi�ksz� uwag� definiuj� cele, które zapewni� maj�
taki podział zada� mi�dzy transportem publicznym i indywidualnym, aby w �adnym obszarze 
miasta poziom ruchu samochodowego nie przekraczał granicy ekologicznej pojemno�ci 
systemu. Analiza tych planów pozwala stwierdzi�, �e zrównowa�ony rozwój jest dzi�
podstaw� działa� zarz�dczych i planistycznych podejmowanych w ramach zarz�dzania 
infrastruktur� transportow�. 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesi�ciu lat przemiany polityki transportowej i 
komunikacyjnej w miastach ewoluowały w kierunku poprawy jako�ci �ycia mieszka�ców 
oraz zrównowa�enia rozwoju miast. Tabela 1 obrazuje kolejne fazy tych przemian. 
Charakterystyczny tutaj jest fakt, �e bez wzgl�du na cele czy metody opisywanych przemian 
zachowania komunikacyjne wi�kszo�ci mieszka�ców pozostaj� takie same.  

Obecnie miasta poza problemami dost�pno�ci wewn�trznej musz� stawia� czoła roli, jak�
pełni� w ró�nych, zarówno pod wzgl�dem rodzajowym, jak i zasi�giem przestrzennym 
„sieciach”. Chodzi tu o sieci, które stanowi� jedn� z trzech (po mechanizmach rynkowych i 
układach hierarchicznych) głównych koncepcji koordynacji �ycia społeczno-gospodarczego 
[4].  
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Według koncepcji sieciowej du�e miasta powi�zane s� ze sob� poł�czeniami, którymi na 
zasadzie wymiany przepływaj� idee, ludzie i pieni�dze. Miasta uczestnicz�ce w sieci 
korzystaj� z pewnych wspólnych zasobów sieciowych, takich jak np. usługi B2B (reklama, 
badania rynku, consulting) czy kapitał nieosi�galny w pojedynczym kraju. Mog� si� szybko 
rozwija� i realizowa� projekty w wi�kszej skali. Jednocze�nie poprzez powi�zanie regionalnie 
przekazywa� zasoby w gł�b regionu. Funkcjonowanie miast w sieciach jest postrzegane jako 
jeden z najistotniejszych czynników rozwojowych. Mo�na w tym kontek�cie poda� przykład 
miasta Singapur – jednego z najwa�niejszych miast Azji, które praktycznie nie oddziałuje 
regionalnie, natomiast jest istotnym elementem sieci �wiatowej. Miasta sieciowe (Londyn, 
Pary�, Frankfurt, ale te� Hanower, Genewa czy Barcelona) s� dzi� znacznie bogatsze ni�
miasta lokalne lub regionalne. Mimo, �e sieci, w których funkcjonuj� s� zhierarchizowane, 
korzy�ci z uczestnictwa w niej osi�gaj� wszyscy uczestnicy [13]. 

4. PODEJ�CIE SYSTEMOWO-SYTUACYJNE DO ZARZ�DZANIA 
INFRASTRUKTUR� TRANSPORTOW� MIAST 
Obserwacja zło�ono�ci współczesnych procesów społeczno-gospodarczych i 

�rodowiskowych w miastach wymusza konsekwentne stosowanie podej�cia systemowego, 
tzn. ujmowania obiektów i zdarze� w roli, jak� spełniaj� one w miejskich systemach 
logistycznych, a tak�e z uwzgl�dnieniem wielorakich konsekwencji ich oddziaływania na 
otoczenie �rodowiskowe i inne obiekty oraz zdarzenia (wł�cznie z oddziaływaniem 
odwrotnym). Nale�y przy tym uwzgl�dni� fakt, �e skal� tych systemów okre�la stopie� ich 
zło�ono�ci a nie wielko�� fizyczna. Ponadto specyfika warunków, poło�enie samego miasta i 
okoliczno�ci, w jakich miasto funkcjonuje wymagaj� za ka�dym razem szczegółowej analizy 
sytuacji, w jakiej znajduje si� dane miasto i jego podsystemy, czyli podej�cia sytuacyjnego 
(rysunek 3). 

Systemy logistyki miejskiej to systemy otwarte, czyli takie, których oddziaływanie nie 
zamyka si� w granicach tego systemu, lecz jest powi�zane z otoczeniem zewn�trznym. Ich 
stopie� otwarcia zale�y m.in. od otoczenia przestrzennego. Pewn� analogi� s� tutaj systemy 
dystrybucji towarów w miastach. Zbiorem obiektów s� w nich np. centra logistyczne, 
powi�zane przez przepływy towarów i informacji, którym zasilanie zapewniaj� zasobu 
�rodowiska, inwestycje, dostawy mediów itp. Podobnie z uwagi na sw� natur� systemy mog�
niekiedy osi�ga� taki sam poziom wyj�ciowy, przy ró�nych warunkach wej�ciowych i 
procesach przemian. Ta wła�ciwo�� pozwala na uzyskanie równie� podobnych efektów przez 
ten sam system w ró�nych okresach czasu. 

Celem działania systemu logistycznego miasta jest zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania i rozwoju miasta poprzez dostarczenie po��danej jako�ci logistycznej obsługi 
u�ytkowników miasta [11]. Mo�na w tym kontek�cie powiedzie�, �e sposób wykorzystania 
zasobów miasta determinowany jest przez zadania, jakie w ramach realizacji tego celu maj�
do zrealizowania zarz�dzaj�cy miastem. Chodzi tu m.in. o decyzje administracyjne 
kształtuj�ce rozwój infrastruktury miejskiej, zasoby siły roboczej, dost�pno�� nowych 
technologii logistycznych, działalno�� innych podmiotów społeczno-gospodarczych 
wywołuj�cych mi�dzy innymi, zmiany w �rodowisku naturalnym i przestrzeni miasta. 
Uzyskiwanym na wyj�ciu efektem działania systemu logistycznego miasta jest obsługa 
u�ytkowników miasta na po��danym poziomie i uzyskanie wi�kszej sprawno�ci działania 
jego podsystemów. Realizacja tych postulatów ma zapewni� miastu jak najlepsze warunki 
funkcjonowania.  
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Rys. 3. Rozwój infrastruktury transportowej miasta jako realizacja podej�cia systemowego  
i sytuacyjnego w ramach logistyki miejskiej  

	ródło: opracowanie własne 

5. PERSPEKTYWY ZWI�ZANE Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTU W MIASTACH  
Ograniczenie negatywnych skutków i nast�pstw transportu mo�e prowadzi� do zjawiska 

substytucji transportu. W takim przypadku ograniczenie przemieszcze� w ramach miasta 
mo�e nast�pi� w rezultacie zastosowania nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz ograniczenia niedoborów infrastrukturalnych. 

Nale�y ponadto wspomnie� o problemach zwi�zanych z wdra�aniem metod i �rodków 
traktowanych jako działania przeciwko u�ytkownikom samochodów osobowych, 
wynikaj�cych z niedostatecznej akceptacji przez specjalistów oraz społeczno��, jako cało��
tego rodzaju przedsi�wzi��. Mo�e to prowadzi� do sytuacji, w których unikaj�c ograniczania 
swobody u�ytkowników samochodów osobowych zbyt mała skala zastosowanych metod i 
�rodków zarz�dzania ruchem nie pozwala osi�gn�� po��danych efektów. Mimo, �e 
wprowadzanie jakichkolwiek ogranicze� w u�ytkowaniu samochodów osobowych napotyka 
zwykle na trudno�ci, to jednak w miar� upływu czasu s� one coraz powszechniej 
akceptowane, a nawet pojawiaj� si� sugestie odno�nie ich stopniowego rozszerzania. 

Waga problemów zwi�zanych z realizacj� potrzeb przemieszczania si� w ramach miasta 
powoduje, �e podstawowym podmiotem zarz�dzaj�cym tym obszarem s� władze miasta. W 
takim przypadku bardzo cz�sto jednak dochodzi do sytuacji, w której organy samorz�du 
terytorialnego nie dysponuj� wszystkimi koniecznymi do kompleksowego zarz�dzania 
przepływami osób i ładunków informacjami i nie zachowuj� ci�gło�ci w ich pozyskiwaniu, 
przetwarzaniu czy interpretacji. Ponadto w zakresie polityki regulacyjnej znale�� mo�na w 
tym kontek�cie wiele przykładów �rodków i metod, których wdro�enie napotyka na opór 
mieszka�ców. Głównymi czynnikami warunkuj�cymi pomy�lno�� wdro�enie takich 
rozwi�za� s�: akceptacja społeczna, wła�ciwe finansowanie oraz liczba instytucji 
zaanga�owanych w realizacj� przedsi�wzi�cia. 

Rodzaj metod i �rodków nie musi stanowi� wa�nego czynnika powoduj�cego opó�nienia 
lub bł�dy w ich stosowaniu. Problem ten nie wynika z zasadniczych wła�ciwo�ci 
poszczególnych instrumentów a raczej ze specyficznych warunków „lokalnych” i z braku 
współpracy wszystkich „aktorów” systemu logistycznego miasta. Narz�dzia dotychczas 
niestosowane w mie�cie mog� wykazywa� trudno�ci w fazie ich wdro�e�, jak równie� mog�
by� trudne do zaakceptowania przez wszystkie podmioty miasta.  

System logistyki 
miejskiej 

Podej�cie 
sytuacyjne 

Podej�cie 
systemowe 
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PODSUMOWANIE 
Funkcjonowanie miasta powinno zaspokaja� okre�lone potrzeby jego u�ytkowników – 

taki jest cel zarz�dzania infrastruktur� miasta. Potrzeby, realizowane poprzez funkcje 
zewn�trzne i wewn�trzne miasta, wywołuj� okre�lone implikacje transportowe. Zakłócenia w 
funkcjonowaniu transportu mog� wi�c wywoła� zakłócenia w realizacji funkcji miasta – a w 
�lad za tym – w zaspokajaniu potrzeb u�ytkowników. Narastaj�ca niewydolno�� systemu 
transportowego mo�e wi�c wywoła� takie zakłócenie w realizacji potrzeb, które mo�e 
zagrozi� dalszemu rozwojowi organizmu miejskiego. 

Wzrastanie odległo�ci mi�dzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy spowodowane 
uprzemysłowieniem, przy wzrastaj�cej dost�pno�ci samochodu, doprowadziło do rozlania si�
obszarów zurbanizowanych i znacznego wzrostu potrzeb transportowych. W tym samym 
czasie zmniejszenie g�sto�ci obszarów mieszkaniowych spowodowało trudno�� w 
zapewnieniu konkurencyjnej do samochodu komunikacji zbiorowej w tym obszarze. Zmiany 
w strukturze rodzin (mniejsze gospodarstwa domowe) oraz rozwój peryferyjnych centrów 
handlowych wzmacniaj� te trendy. Transport zaczyna si� sam nap�dza� w negatywnych 
tendencjach. Dost�p do mobilno�ci kreuje dodatkow� mobilno��, która cz�sto mo�e by�
efektywnie zaspokojona tylko przez samochód.  

Efektywno�� miejskiej infrastruktury transportowej, ograniczenie zu�ycia energii w celach 
zwi�zanych z realizacj� potrzeb przewozowych podmiotów we wszystkich płaszczyznach 
miasta i ochrona �rodowiska wymagaj� przedsi�wzi�� podejmowanych we wszystkich 
po�rednio i bezpo�rednio zwi�zanych z osi�ganiem postulatów polityki zrównowa�onego 
rozwoju. 

Harmonijnie rozwini�ta i sprawnie zarz�dzana infrastruktura transportowa miasta jest 
jedn� z podstaw jego rozwoju. Bariery infrastrukturalne hamuj� mo�liwo�ci kreowania 
wzrostu gospodarczego i społecznego, w zwi�zku z tym istnieje konieczno��
wyprzedzaj�cego w czasie planowania rozbudowy czy modernizacji miejskiej infrastruktury 
transportowej. Brak dalekowzroczno�ci w zarz�dzaniu harmonijnym rozwojem �rodków i 
techniki transportowej mo�e tworzy� w przyszło�ci przeszkody dla wła�ciwego rozwoju 
samej infrastruktury. 

Transport stanowi w ła�cuchu podmiotowych zale�no�ci, jakim jest miasto, odr�bny 
podsystem, którego działanie warunkuje funkcjonowanie pozostałych podsystemów. Jest 
integraln� cz��ci� obszaru miejskiego, której rozwój powinien wyprzedza� rozwój samego 
miasta ze wzgl�du na sytuacje kryzysowe. Zarz�dzanie logistyczne, które w tym kontek�cie 
jawi si� jako narz�dzie systemowego porz�dkowania problemów transportowych miasta, 
mo�e stanowi� jeden z warunków koniecznych rozwoju miasta. Wła�ciwe zarz�dzanie 
infrastruktur� transportow� w miastach ma niew�tpliwy pozytywny wpływ na ich 
powodzenie, którego miar� jest spełnianie oczekiwa� mieszka�ców.  
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CONDITIONS AND PERSPECTIVES OF CITY 
TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT 

Abstract 
This paper presents the most important conditions of city transport infrastructure development. It 

focuses on effectiveness of solutions in this area. Article also characterized the main solutions in 
reducing of the city transport absorption. 
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