
 

308   AUTOBUSY 

Zbigniew SKROBACKI 

PROPOZYCJA WŁASNA WSKAŹNIKÓW  
DO OCENY ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 

TRANSPORTU MIEJSKIEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono pracę własną opracowania zestawu wskaźników do oceny rozwoju 

zrównoważonego rozwoju transportu w mieście Kielce. Identyfikację wskaźników oparto na wzorcach 
zagranicznych, pracach własnych, oraz pracach zamówionych przez Urząd Miasta Kielce. 

WSTĘP 
W ramach rozwoju badań nad zrównoważonym rozwojem powszechnie przyjmuje się, że 

jedną z priorytetowych dziedzin jest transport zrównoważony. Wynika to między innymi 
z rosnącej uciążliwości transportu dla otoczenia, szczególnie w warunkach miejskich. Wybra-
ne podstawowe problemy i wyzwania, które należy rozwiązywać w ramach zrównoważonego 
rozwoju transportu miejskiego są następujące: 
1. Zaspokojenie rosnących potrzeb podróżowania i przemieszczania się poprzez:  

– rozwój transportu zbiorowego spełniającego postulaty przewozowe (bezpiecznego, 
uprzywilejowanego, dostępnego pod względem czasowym i terytorialnym, wygodnego, 
estetycznego, taniego i szybkiego), 

– zagospodarowanie przestrzenne miasta w celu ograniczania przemieszczania się (szcze-
gólnie samochodami prywatnymi) zapewniając koncentrację ludności, produkcji i usług, 
co w efekcie skraca odległości przemieszczania się, 

– lokalizację nowych centrów usługowych przy węzłach transportu publicznego, a do 
obiektów istniejących zapewnienie wygodnego dojazdu środkami komunikacji miej-
skiej, 

– wprowadzanie w miastach ciągów pieszych i tras rowerowych oraz wyznaczanie obsza-
rów dostępnych wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego, 

2. Ograniczenie zatłoczenia na drogach poprzez: 
– rozwój, propagowanie, uatrakcyjnianie i podnoszenie konkurencyjności  transportu pu-

blicznego, 
– wprowadzanie ograniczeń dla ruchu samochodów osobowych na wyznaczonych ulicach 

lub obszarach, co może łączyć się z określeniem dostępności do parkingów i płatnością 
za wjazd do centrum miasta, 

– propagowanie nowej kultury przemieszczania się rowerem lub/i pieszo, 
– optymalizację i integrację różnych sposobów przemieszczania się, 
– lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury w tym kolejowej, 
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– ciągłe doskonalenie systemu transportowego w mieście poprzedzone badaniami efek-
tywności systemu.  

3. Zwiększenie bezpieczeństwa kierujących pojazdami i pasażerów, innych uczestników 
ruchu, pieszych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób starszych, oraz 
dzieci i młodzieży w otoczeniu domu, szkoły i w drodze dom-szkoła-dom. 

4. Minimalizacja destrukcyjnego oddziaływania na środowisko między innymi poprzez 
ograniczenie emisji akustycznej, minimalizacji emisji szkodliwych zanieczyszczeń powie-
trza, wody i gruntów, emisji drgań oraz przeciwdziałanie zmniejszaniu powierzchni biolo-
gicznie czynnych.  

5. Zaspokojenie rosnących potrzeb transportowania towarów. 
Wymienione powyżej problemy – ze szczególnym uwzględnieniem wymienionego w p. 4 

– tworzą zakres tematyczny dla realizacji głównego celu niniejszego opracowania, które 
sformułowano następująco: identyfikacja wskaźników zrównoważonego transportu w zakresie 
zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta Kielce przy wsparciu, a rów-
nocześnie, przy wykorzystaniu zasobów i możliwości Miejskiego Systemu Informacji Prze-
strzennej (GIS).  

Dla realizacji celu głównego określono trzy następujące cele merytoryczne: 
a) identyfikacja wielkości i miar pomocnych w określeniu wskaźników zrównoważonego 

rozwoju transportu w mieście Kielce, które powinny spełniać cele poznawcze o stanach 
aktualnych systemu transportowego, umożliwiać ocenę skuteczności i efektywności za-
rządzania ukierunkowanego na zrównoważony rozwój, pozwalać na porównanie m. Kiel-
ce z innymi miastami w Polsce i w krajach UE, oraz powinny pełnić funkcję informacyjną 
powszechnie dostępną zarówno dla polityków, urbanistów i innych specjalistów jak i dla 
mieszkańców poprzez Internet, 

b) identyfikacja wartości lub podanie źródeł do pozyskiwania wartości dla określonych 
wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu w mieście Kielce, 

c) wykonanie obliczeń i oszacowań wartości składowych dla emisji liniowej zanieczyszcze-
nia powietrza generowanego przez pojazdy samochodowe na wybranych ulicach o naj-
większym natężeniu ruchu w otoczeniu centrum miasta Kielce.  
W niniejszej publikacji ograniczono się do prezentacji realizacji celu wymienionego wy-

żej jako pierwszy (a), oraz celu (c) w sposób ograniczony do oszacowań emisji liniowej CO2. 

1. UWAGI METODYCZNE DOTYCZĄCE IDENTYFIKACJI 
WSKAŹNIKÓW I INNYCH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
TRANSPORTU W MIEŚCIE KIELCE 

1.1. Uwagi ogólne 
Dla umożliwienia realizacji postulatu, że wskaźniki powinny umożliwiać porównanie  

efektów zarządzania transportem w Kielcach z innymi miastami w Polsce i w krajach UE, 
zdecydowano się przede wszystkim uwzględnić doświadczenia z realizacji programu Urban 
Audit [2, 3]. Badania będące realizacją tego programu rozpoczęto w 1998 r. Program Urban 
Audit był wspólnym przedsięwzięciem: Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Poli-
tyki Regionalnej UE oraz Urzędu Statystycznego Wspólnoty Europejskiej. Głównym celem 
programu jest ocena jakości życia w miastach europejskich. Wykonawcami programu są kra-
jowe urzędy statystyczne, urzędy miast i samorządy terytorialne. Do tej pory przeprowadzono 
trzy edycje badań: Urban Audit I (1999-2000); Urban Audit II (2003-2005); Urban Audit III 
(2006-2007). Na podstawie książki [3] opisującej efekty programu Urban Audit pozyskano 
z działu „podróże i transport” 24 wskaźniki. Wskaźniki te potraktowano jako wzorcowe. 
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Dla zidentyfikowania następnych wskaźników wykorzystano następujące źródła informa-
cji i wiedzy: 
a) „Projekt polityki transportowej zrównoważonego rozwoju dla miasta Kielce oraz kielec-

kiego obszaru metropolitarnego” [9], 
b) „Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc” [10], 
c) „Program ochrony powietrza dla stref woj. świętokrzyskiego. Tom I Kielce ...” [7], 
d) Miejski System Informacji Przestrzennej (GIS), 
e) „Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe” [3], 
f) „Analiza jakości życia mieszkańców Kielc” [13], 
g) „Ochrona środowiska naturalnego” i transport zrównoważony [4, 5, 8, 12],  
h) inne dokumenty, opracowania i dane pozyskane z Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu 

Transportu Miejskiego, Wydziału Ochrony Środowiska UM.  
Zidentyfikowane wskaźniki podzielono na cztery następujące grupy tematyczne: 

– destrukcyjnego oddziaływania transportu miejskiego na środowisko, 
– natężenia ruchu i zajmowane powierzchnie przez infrastrukturę transportową, 
– bezpieczeństwa i dostępności środków transportu, 
– kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w mieście.  

Metodyka szacowania wartości emisji liniowej CO2 przedstawiona zostanie poniżej, zaś 
o szacowaniu pozostałych składowych emisji powstanie oddzielna publikacja.  

1.2. Uwagi metodyczne i dane do szacowania emisji liniowej CO2 
Do wyznaczenia emisji liniowej CO2 zastosowano procedurę przedstawioną poniżej.  

1. Pozyskanie danych o strukturze zarejestrowanych pojazdów samochodowych w m. Kiel-
ce. Źródłem danych jest Wydział Spraw Obywatelskich UM Kielce. Dane (tabela 1) za-
wierają informacje o liczbie pojazdów z uwzględnieniem podziału ze względu na pojem-
ność silnika, stosowane paliwo (benzyna, ON, gaz), oraz ze względu na maksymalną masę 
samochodów ciężarowych. Podział samochodów ciężarowych wykonano przyjmując ka-
tegorie ECE pozwalającej określić trzy następujące kategorie: 

– N1 – o masie nie większej niż 3,5 Mg (3,5 t),  
– N2 - o masie większej niż 3,5 Mg (3,5 t), ale nie przekraczającej 12 Mg (12 t),  
– N3 – o masie większej niż 12 Mg (12 t)}.  

2. Pozyskanie danych o jednostkowej wartości emisji CO2 [kg CO2/km] w zależności od 
kategorii pojazdu samochodowego. Źródłem danych jest kalkulator CO2 Fundacji Aeris 
Futuro, dostępny w Internecie [6].  Dane te przedstawiono w tabeli 1.   

3. Pozyskanie danych o dobowym natężeniu ruchu dla wybranych ulic m. Kielce. Źródłem 
jest mapa opracowana przez Fundację Rozwój Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy na zlecenie MZD Kielce 2008-2010 r.[1]. 

4. Pozyskanie danych o strukturze pojazdów w badaniach ruchu pojazdów dla wybranych 
ulic m. Kielce. Źródłem są dane, częściowo przedstawione w tabeli 2, do mapy opracowa-
nej przez Fundację Rozwój Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na 
zlecenie MZD Kielce 2008-2010 r.[1], 

5. Obliczenie średniej ważonej emisji CO2 [kg CO2/km] przypadającej na umowny samo-
chód osobowy ECO2(os), oraz przypadającej na umowny samochód ciężarowy ECO2(cięż)   
według wzorów: 

ECO2(os) = {∑ Lk· ECO2(k)}/ S(os),           k = 1, 2, …, 7   (1) 
 

ECO2(cięż) = {∑ Lk· ECO2(k)}/ S(cięż),          k = 8, 9, 10      (2) 
gdzie: 
ECO2(os), ECO2(cięż) – odpowiednio średnia ważona emisji CO2 przypadająca na umowny 

samochód osobowy albo ciężarowy [kg CO2/km poj.], 
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Lk – liczba pojazdów zarejestrowanych w mieście w k-tej kategorii pojazdu, gdzie: dla 
samochodu osobowego k = 1, 2, …, 7; dla samochodu ciężarowego k = 8, 9, 10; 

ECO2(k) – jednostkowa wartość emisji CO2 [kgCO2/km] dla k-tej kategorii pojazdu samo-
chodowego, 

S(os), S(cięż) – suma pojazdów zarejestrowanych w mieście, odpowiednio dla samocho-
dów osobowych, dla samochodów ciężarowych. 
6. Wykonanie kontroli i weryfikacji obliczeń z wykorzystaniem źródeł: [4, 8, 12].  
7. Wykonanie obliczeń emisji CO2 z uwzględnieniem czasu i miejsca (dla którego odcinka 

drogi i jak długiego), oraz natężenia ruchu w danej chwili i miejscu. Proponuje się przyję-
cie założenia, upraszczającego obliczenia, o następującej strukturze rodzajowej ruchu w 
potoku (tabela 2): 82 [%] stanowią samochody osobowe, zaś 18 [%] samochody ciężaro-
we (są to uśrednione wartości empiryczne dla m. Kielce) [1]. Pojęcie natężenie ruchu 
określa liczbę pojazdów przejeżdżających przez przekrój w jednostce czasu [liczba 
poj./godz]. Do obliczeń proponuje się następujący wzór: 

ĚCO2(miejsce, d, t) = d · Q · [(Qos/Q) · ECO2(os) + [(Qcięż /Q) · ECO2(cięż)]  (3) 

gdzie: 
ĚCO2(miejsce, d, t) – emisja CO2 [kg CO2/godz.] obliczona dla określonego miejsca i cza-

su t, oraz dla zakładanej długości drogi d [km],  
Q – natężenie ruchu dla wszystkich pojazdów samochodowych w funkcji miejsca pomia-

ru i czasu w którym był wykonywany [liczba poj./godz], z założeniem, że zachodzi związek: 
Q ≈  Qos + Qcięż, 

(Qos/Q), (Qcięż/Q) – uśrednione udziały rodzajów pojazdów w potoku, odpowiednio dla 
samochodów osobowych w Kielcach wynosi 0,82, dla samochodów ciężarowych wynosi 
0,18.  

Pozostałe wielkości jak we wzorach (1) i (2). 
Tab. 1. Struktura pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Kielcach i wskaźniki emisji CO2  

Kategoria pojazdu 
Liczba pojazdów zareje-
strowanych w m. Kielce 

Oznaczenie kategorii 
pojazdów Emisja [kg CO2/km] 

 k ECO2(Lk) 
Samochody osobowe z silnikami o zapłonie 
iskrowym (ZI), zasilane benzyną (Pb) ze 
względu na pojemność skokową silnika: 

   

nie większej niż 1500 cm3 37 629 1 0,13 
w przedziale (1500, 2000) cm3 18 774 2 0,15 
większej niż 2000 cm3 2 705 3 0,22 

Suma samochodów osobowych (benzyna) 59 108   
Samochody osobowe z silnikami o zapłonie 
samoczynnym (ZS), zasilane olejem napędo-
wym (ON) ze względu na pojemność skokową 
silnika: 

   

nie większą niż 1500 cm3 1 517 4 0,13 
w przedziale (1500, 2000) cm3 14 258 5 0,15 
większą niż 2000 cm3 3 781 6 0,20 

Suma sam. os. (ON) 19 556   
Samochody osobowe (gaz) 11 371 7 0,14 
Suma wszystkich samochodów osobowych 90 035 S(os)  
Samochody ciężarowe o zapłonie samoczyn-
nym (ZS), zasilane olejem napędowym (ON) ze 
względu na maksymalną masę: 

   

nie większą niż 3,5 Mg 18 080 8 0,28 
w przedziale (3,5; 12) Mg 1 492 9 0,50 
większą niż 12 Mg 2 006 10 0,77 

Suma samochodów ciężarowych (ON) 21 578 S(cięż)  
Suma wszystkich pojazdów samochodów 111 613 S  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydział Spraw Obywatelskich UM Kielce, oraz [6]  
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Tab. 2. Struktura pojazdów na podstawie badań dobowego natężeniu ruchu w Kielcach [1] 
Kategoria pojazdu Udział pojazdów [%] 

Samochody osobowe 
Samochody dostawcze 
Samochody ciężarowe 
Autobusy 
Samochody ciężarowe z przyczepą 
Motocykle 
Rowery 
Inne 

81,83 
9,25 
2,94 
2,34 
3,53 
0,03 
0,04 
0,01 

Suma 100 

2. PREZENTACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW I INNYCH MIAR 
W SYSTEMIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS 
Wymienione w p. 1.1. dwie pierwsze grupy tematyczne:  

– destrukcyjnego oddziaływania transportu miejskiego na środowisko, 
– natężenia ruchu i zajmowane powierzchnie przez infrastrukturę transportową, 

można potraktować łącznie, ponieważ większość wielkości związanych z destrukcyjnym 
oddziaływaniem transportu na środowisko, jest zależna od wartości natężenia ruchu. W ni-
niejszej publikacji przedstawione są wybrane wyniki własnych obliczeń emisji CO2 dla wy-
branych odcinków ulic m. Kielce. Na podstawie przedstawionej procedury szacowania emisji 
CO2 , przedstawionej w p. 1.2., obliczono średnią ważoną emisji CO2 [kg CO2/km] przypada-
jącą na umowny samochód osobowy ECO2(os), oraz przypadającą na umowny samochód cię-
żarowy ECO2(cięż). Otrzymano następujące wartości: 

ECO2(os) = 0,144 [kg CO2/ km poj. os.],  ECO2(cięż) = 0,34 [kg CO2/ km poj. cięż.]. 

Jest sprawą dyskusyjną – uwzględniając średni (niestety dosyć wysoki) wiek samocho-
dów, efekt jazdy po mieście po tzw. „zimnym rozruchu” i dynamikę jazdy ulicami miasta 
(częste przyspieszanie i hamowanie) – czy nie powinno się przyjmować wartości wyższych 
emisji? Do dalszych obliczeń postanowiono wykorzystać technikę tworzenia i edycji map 
numerycznych w ramach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS, ang. Geogra-
phical Information System), który jest wykorzystywany i ciągle rozwijany przez Urząd Miasta 
Kielce. Podstawową funkcją systemu jest wspomaganie procesu decyzyjnego na bazie wpro-
wadzonych, przetwarzanych i analizowanych, oraz udostępnianych specjalistom i mieszkań-
com miasta informacji przestrzennych. Informacją przestrzenną jest każda informacją, którą 
można zlokalizować na mapie. Technika GIS na mapach numerycznych pozwala przedsta-
wiać informacje przetworzone przez system z wielu informacji pierwotnych zapisanych 
w warstwach tematycznych. To, jakie powstaną nowe warstwy informacyjne zależy od kon-
kretnego zastosowania. W tym przypadku postanowiono uzyskać 6 map GIS dla całego mia-
sta lub jego fragmentów, zawierających następujące informacje przestrzenne:  
– natężenie ruchu [liczba poj./doba] dla sieci dróg o największym natężeniu ruchu w m. 

Kielce z uwzględnieniem gęstości zaludnienia (format A3); 
– emisja liniowa dla wybranych związków (CO2, CO, NOx, PM10) wyznaczona dla ulic 

o największym natężeniu ruchu w centrum m. Kielce z uwzględnieniem gęstości zaludnie-
nia (format A3); 

– emisja liniowa dla wybranych związków (CO2, CO, NOx, PM10) wyznaczona dla ulic 
o największym natężeniu ruchu w centrum m. Kielce i w obszarach przyległych z uwzględ-
nieniem gęstości zaludnienia (format A2); 

– udział powierzchni zajętej przez infrastrukturę drogową (sieć dróg, parkingi) do całkowitej 
powierzchni miasta - wskaźnik wyznaczony dla każdej jednostki badawczej GIS (Kielce); 
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– udział powierzchni zajętej przez infrastrukturę drogową (sieć dróg, parkingi) do po-
wierzchni terenów zieleni w mieście – wskaźnik wyznaczony dla każdej jednostki badaw-
czej GIS (Kielce); 

– dostępność terytorialna komunikacji zbiorowej – wskaźnik liczby przystanków MPK na 
km2 wyznaczony dla każdej jednostki badawczej GIS (Kielce). 
Na rysunku 1 przedstawiono mapę „Emisji liniowej dla wybranych związków (CO2, CO, 

NOx, PM10), która jest wyznaczona dla ulic o największym natężeniu ruchu w centrum m. 
Kielce z uwzględnieniem gęstości zaludnienia”. Na następnym rysunku (rysunek 2) ukazano 
fragment tej samej mapy dla lepszego zwizualizowania obliczonych emisji liniowych. War-
tość wyznaczonej emisji można odczytać z wykresów słupkowych, które są przyporządkowa-
ne dla wyróżnionych odrębnym kolorem wybranych odcinków ulic. 

W ten sposób uzyskano czytelny obraz miasta zawierającą informacje o lokalizacji i war-
tościach różnych miar istotnych dla badań i dla celów zarządczych w transporcie miejskim. 

3. PRZYKŁADY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW 
W grupie tematycznej wskaźników dot. natężenia ruchu i zajmowanych powierzchni zi-

dentyfikowano pięć następujących grup wskaźników i miar: 
– grupa miar informująca o natężeniu ruchu pojazdów (4 wskaźniki), 
– grupa miar informująca o prędkości ruchu pojazdów (3 wskaźniki), 
– grupa miar informująca o możliwości parkowania pojazdów (7wskaźników),, 
– grupa miar informująca o udziale powierzchni zajętej przez infrastrukturę drogową 

(2 wskaźniki), 
– grupa miar informująca o długości ścieżek rowerowych (2 wskaźniki). 

Tabela 3 zawiera przykładowe wskaźniki i miary dla pierwszej ww. grupy.  
Tab. 3. Wybrane wskaźniki dot. natężenia ruchu [11] 

Lp. Nazwa Wartość Miano Uwagi 
1. Rozkład natężenie ruchu pojazdów   Dane na mapie GIS 
1.1. Średnia liczba pojazdów samochodowych w 

ciągu godziny w czasie szczytu porannego na 
wyznaczonych głównych drogach dojazdo-
wych do Kielc 

 [-/godz] Wskaźnik zostanie obli-
czony na podstawie danych 
z mapy GIS 

1.2. Średnia liczba pojazdów samochodowych w 
ciągu godziny w czasie szczytu popołudnio-
wego na wyznaczonych głównych drogach 
dojazdowych do Kielc 

 [-/godz] Wskaźnik zostanie obli-
czony na podstawie danych 
z mapy GIS 

1.3. Średnia liczba pojazdów samochodowych w 
ciągu godziny w czasie szczytu porannego na 
wyznaczonych ulicach dojazdowych do cen-
trum i w obszarze centrum. 

 [-/godz] Wskaźnik zostanie obli-
czony na podstawie danych 
z mapy GIS 

1.4. Średnia liczba pojazdów samochodowych w 
ciągu godziny w czasie szczytu popołudnio-
wego na wyznaczonych ulicach dojazdowych 
do centrum i w obszarze centrum. 

 [-/godz] Wskaźnik zostanie obli-
czony na podstawie danych 
z mapy GIS 

W następnej grupie tematycznej wskaźników dotyczącej bezpieczeństwa i dostępności 
środków transportu zidentyfikowano 25 wskaźników. Część z nich przedstawiono w tabeli 4. 
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Tab. 4. Wybrane wskaźniki dot. bezpieczeństwa i dostępności środków transportu [11] 
Lp. Nazwa Wartość Miano Uwagi 

1. Liczba wszystkich wypadków drogowych na 
100 tys. mieszkańców miasta w ciągu roku 

 [-/100 tys. os. rok] Aktualnie brak da-
nych; należy uzupeł-

nić 
2. Liczba wszystkich wypadków drogowych na 

100 tys. zarejestrowanych pojazdów samocho-
dowych w mieście w ciągu roku 

 [-/1000 poj. sam. 
rok] 

jw. 

3. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach dro-
gowych na 100 tys. mieszkańców miasta w 
ciągu roku 

 [-/100 tys. os. rok] jw. 

4. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach dro-
gowych na 100 tys. zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych w mieście w ciągu roku 

 [-/100 tys. os. rok] jw. 

5. Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach dro-
gowych według sposobu przemieszczania się w 
ciągu roku 

   

5.1. Podczas przemieszczania się transportem pu-
blicznym 

 [-/rok] jw. 

5.2. Podczas przemieszczania się transportem pry-
watnym z wyłączeniem rowerów 

 [-/rok] jw. 

5.3. Podczas przemieszczania się rowerem  [-/rok] jw. 
5.4. Podczas przemieszczania się pieszo  [-/rok] jw. 

 

 
Rys. 1. Mapa emisji liniowej dla wybranych związków (CO2, CO, NOx, PM10), która jest wyznaczona 

dla ulic o największym natężeniu ruchu w centrum m. Kielce z uwzględnieniem gęstości 
zaludnienia. 

Źródło: [11] 
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Rys. 2. Fragment mapy przedstawionej na rysunku 1. 
Źródło: [11] 

Zidentyfikowano także 9 wskaźników kosztów utrzymania infrastruktury drogowej 
w mieście. Wymieniono je w tabeli 5. 
Tab. 5. Koszty utrzymania infrastruktury drogowej w mieście [11] 
Lp. Nazwa Wartość Miano Uwagi 
1. Całkowity koszt stosowania soli do usu-

wania śliskości pośniegowej w pasach 
drogowych w obszarze miasta 

 
[tys. PLN/ rok] 

Aktualnie brak danych; 
obl. będą wykonane w 
późniejszym terminie 

2. Całkowity koszt remontów dróg w obsza-
rze miasta 

 [mln PLN/ rok] jw. 

3. Koszty utrzymania dróg w stanie zdatności 
transportowej (przejezdności) w okresie 
zimy w obszarze miasta (sumaryczne kosz-
ty odśnieżania i użycia soli) 

 

[mln PLN/ rok] jw. 

4. Koszt mycia i spłukiwania pyłów z po-
wierzchni utwardzanych w obszarze miasta 

 [tys. PLN/ rok] jw. 

5. Całkowite roczne koszty remontów i eks-
ploatacji dróg przypadające na pojazd 
samochodowy zarejestrowany w Kielcach 

 
[tys. PLN/ poj.] jw. 

6. Całkowite roczne koszty remontów i eks-
ploatacji dróg przypadające na odcinek 
drogi o długości 1 km w Kielcach 

 
[tys. PLN/ km rok] jw. 

7. Wartość inwestycji poprawiających funk-
cjonowanie i jakość transportu publicznego

 [mln PLN/rok] jw. 

8. Przeciętny wydatek gospodarstw domo-
wych na eksploatację prywatnych środków 
transportu 

 
[tys. PLN/ rok] jw. 

9. Przeciętny wydatek gospodarstw domo-
wych na wszystkie usługi transportowe w 
mieście (włącznie z kosztami eksploatacji 
własnych środków transportu) 

 

[tys. PLN/ rok] jw. 
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PODSUMOWANIE 
1. W artykule przedstawiono identyfikację różnych miar i wskaźników pomocnych w reali-

zacji polityki zrównoważonego rozwoju miejskiego transportu. Efekty identyfikacji zosta-
ły poprzedzone rozważaniami o zastosowanej metodyce.  

2. Zaprezentowano zastosowanie komputerowego systemu GIS (ang. Geographical Informa-
tion System) zawartego w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w Kielcach do 
utworzenia 6 map tematycznych. Na mapach tematycznych uzyskano czytelny obraz mia-
sta zawierający informacje przestrzenne o lokalizacji i wartościach różnych miar istotnych 
dla badań i dla celów zarządczych w transporcie miejskim. 

3.  Opierając się głównie się na publikacjach Borysa [2, 3] i własnych rozważaniach zidenty-
fikowano ponad 80 wskaźników, które są propozycją miar badań nad rozwojem zrówno-
ważonym transportu w mieście Kielce. Część tych wskaźników zaprezentowano w arty-
kule.  
Postanowiono w przyszłości kontynuować zaprezentowane prace. 

AUTHOR’S OWN PROPOSAL 
OF EVALUATION INDICES 

OF THE DEVELOPMENT 
OF SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT 

Abstract  
The Paper presents the autor’s self-developed set of evaluation indices of sustainable in the City 

of Kielce. Indentification of the indices was based on international models, the autor’s own papers 
and studies ordered by Kielce Municipal Council. 
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