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ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ  

W MIASTACH 

 

Artykuł przedstawia miejską infrastrukturę transportową oraz problemy związane z jej rozwojem. W artykule omówione 

zostały cechy infrastruktury transportowej oraz scharakteryzowany został jej charakter usługowy. W dalszej części artykułu 

omówione zostały również problemy inwestycyjne miast w zakresie infrastruktury transportowej, wynikające m.in. z braku 

środków finansowych. W ostatniej części artykułu przedstawiono koncepcję „inteligentnego miasta” oraz przedstawiono przy-

kład zastosowania Telematyki w transporcie. 

 

WSTĘP 

Obecnie nie można mówić o typowo miejskiej infrastrukturze 
transportu drogowego ze względu na to, że służy ona nie tylko 
ludności mieszkającej na danym obszarze, ale również poza nim. 
Co za tym idzie, w realiach polskich miejska sieć transportowa służy 
także do przejazdów tranzytowych przez miasto, czyli zostaje do-
datkowo obciążona, zwiększając problemy komunikacyjne wielu 
miast. 

Z drugiej strony transport miejski ma charakter przestrzenny, 
jest utożsamiany z transportem pasażerskim i używany jest za-
miennie z komunikacją miejską. Pomimo tego, że jest utożsamiany 
z określonym, podstawowym jego obszarem, to jego działanie 
wykracza często poza granice administracyjne miasta i obejmuje 
także tereny przyległe np. podmiejskie, organicznie z nimi powiąza-
ne. Podstawą zakwalifikowania określonych obszarów podmiejskich 
do obsługi przez transport miejski jest charakter ruchu pasażerskie-
go na tych obszarach, determinowany przez spełnianą rolę w sto-
sunku do miasta. Wiele obszarów podmiejskich spełnia podobne 
funkcje jak dzielnice miasta. Należą do nich wszystkie te obszary, 
których znaczny odsetek mieszkańców pracuje w mieście oraz te, w 
których są skoncentrowane zakłady pracy zatrudniające dużą liczbę 
mieszkańców miasta lub na których znajdują się obiekty wypoczyn-
kowe przeznaczone dla mieszkańców miasta. Zasięg działania 
transportu miejskiego jest jednak większy, ze względu na tworzenie 
się i rozwój zespołów miast, które przybierają różnorodną postać, a 
w szczególności aglomeracji i konurbacji. [13, 1, s. 127] 

Docelowy miejski system transportowy powinien charakteryzo-
wać się dostępnością i spełniać podstawowe potrzeby wszystkich 
użytkowników co do ich mobilności, równoważyć i zaspokajać róż-
nego rodzaju zapotrzebowania na mobilność i usługi transportowe 
zarówno mieszkańców, jak i firm przemysłowych i usługowych. Co 
oznacza, że powinien być wyposażony w odpowiednią jakość i 
„liczbę” infrastruktury transportowej, czyli powinien inwestować w 
modernizację tej infrastruktury bądź jej budowę. 

1. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA MIASTA  

1.1. Cechy infrastruktury transportowej  

Jednym z głównych czynników prawidłowego funkcjonowania 
systemu transportowego w miastach jest infrastruktura transporto-
wa. Infrastrukturę tę można rozpatrywać w trzech aspektach: tech-

nicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Do typowych cech tech-
nicznych obiektów infrastrukturalnych zalicza się [4, 1, s. 128]: 

 niepodzielność techniczną, która oznacza istnienie pewnej 
minimalnej wielkości inwestycji infrastrukturalnych, która wa-
runkuje ich użyteczność. Z drugiej strony, niepodzielność ta 
określa niektóre cechy techniczne obiektów, które determinują 
budowę przynajmniej dwupasmowej drogi kołowej, kanału o 
określonej głębokości i szerokości itp. Niepodzielność tech-
niczna bywa również rozumiana jako konieczność stworzenia 
minimalnej liczby różnych urządzeń infrastrukturalnych, która 
warunkuje ich użyteczność szczególnie w krajach słabo rozwi-
niętych. W krajach wysoko rozwiniętych nie są istotne wielkości 
minimalne poszczególnych obiektów, lecz ich współzależność, 
która doprowadza do łańcucha inwestycji uzupełniających; 

 długi okres żywotności, kolejną specyficzną cechą infrastruktu-
ry jest jej długowieczność. Bardzo długa żywotność skłania do 
szczególnie wnikliwej analizy przyszłych potrzeb oraz możliwo-
ści ich zaspokojenia, aby przyjęte rozwiązani techniczne i 
układ przestrzenny infrastruktury nie utrudniały przyszłego 
rozwoju miast. Cecha ta powoduje, iż dla harmonijnego rozwo-
ju infrastruktury niezbędne jest przygotowanie perspektywicz-
nych planów, które nie gwarantują uniknięcia błędów, lecz przy 
wnikliwej analizie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczym 
miast, wynikających z nich przyszłych potrzeb, a także umie-
jętnym przewidywaniu kierunków rozwoju transportu pozwalają 
na zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, których skutki mo-
gą być odczuwalne przez bardzo długi okres. 

 długi okres powstawania, przy realizacji inwestycji infrastruktu-
ralnych transportowych należy również zwrócić uwagę na długi 
okres powstawania obiektów, co przynosi pewne niekorzystne 
skutki w miastach, w tym długotrwale zakłóca działanie ich sys-
temu transportowego. Konieczność uwzględnienia powiązań 
wewnątrz sektora transportowego, wpływu na inne działy oraz 
wspomniana długa żywotność powodują, iż proces projekto-
wania inwestycji infrastrukturalnych jest wyjątkowo skompliko-
wany i w efekcie również czasochłonny. Długi okres realizacji 
powoduje ponadto określone konsekwencje ekonomiczne dla 
firm i mieszkańców terenu, na którym dokonywane są inwesty-
cje. Także długi czas zamrożenia poniesionych nakładów i 
uzyskania efektów są przyczyną małej atrakcyjności inwestycji 
tego typu dla kapitału prywatnego. 
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 brak możliwości importu, inwestycje infrastrukturalne charakte-
ryzuje duży udział prac budowlanych oraz konieczność zapew-
nienia ich należytej obsługi logistycznej, co wywołuje poważne 
konsekwencje w ruchu na całej sieci drogowej miasta, a nie 
tylko lokalnie w bliskim otoczeniu prowadzonych robót. 

 dużą kapitałochłonność, kolejnym problemem nieodzownie 
związanym z inwestycjami w infrastrukturę jest jej wysoka kapi-
tałochłonności. Koniecznym jest przeznaczanie, nawet przy 
współudziale dotacji unijnych, znacznych środków na realizację 
inwestycji infrastrukturalnych, na które miast po prostu nie stać. 
Warto dokładnie analizować plany związane z inwestycjami te-
go rodzaju, gdyż zasięg oddziaływania planowanej moderniza-
cji, bądź budowy infrastruktury często znacznie wykracza poza 
obszar miasta, a nawet regionu, czy kraju, co powoduje ko-
nieczność szerokiej koordynacji planowanej inwestycji. 
Ponadto należy zwrócić na usługowy charakter systemu trans-

portowego miasta, co oznacza, iż jego rozwój jest stymulowany 
potrzebami, w tym też planowanymi potrzebami społeczno-
gospodarczymi miasta (bądź obszaru funkcjonalnego, metropolii, 
czy regionu, w którym miasto odgrywa decydującą rolę). Wynika z 
tego, iż między rozwojem społeczno-gospodarczym miasta a rozwo-
jem systemu transportowego istnieją ścisłe powiązania. Mają one 
różny charakter, zakres i siłę oddziaływania na poszczególne dzie-
dziny społeczno-gospodarcze, które są przyczyną powstawania 
zróżnicowanego bezpośrednich i pośrednich skutków rozwoju sys-
temu transportowego miasta. Poznanie wszelkich powiązań wystę-
pujących w systemie transportowym miasta jest jednym z warunków 
jego harmonijnego rozwoju. Co za tym idzie należy dokładnie anali-
zować potrzeby miasta, bo dobrze projektować system transportowy 
poprzez dobór właściwych inwestycji infrastruktury transportowej. 
 

1.2. Obciążenie infrastruktury transportowej w miastach  

Problemy nadmiernego obciążenia istniejącej miejskiej infra-
struktury transportowej wynikają z różnych przyczyn, z jednej strony 
można zaliczyć do nich rozwój motoryzacji indywidualnej, a z drugiej 
ekspansję transportu samochodowego przemieszczającego zdecy-
dowaną większość osób i ładunków oraz nakładanie się na ruch 
wewnętrzny przewozów tranzytowych przyczyniają się do znaczne-
go natężenie ruchu pojazdów, co za tym idzie wzrostu obciążenia 
infrastruktury transportowej miast [7]. Wzrost taki występuje chro-
nicznie na niektórych odcinkach sieci i w węzłach transportowych, 
zwłaszcza na obszarach wysoko zurbanizowanych lub na trasach 
łączących ośrodki o dużej sile wzajemnego ciążenia, szczególnie w 
godzinach dojazdu do (7.00–9.00) i powrotu z pracy (16.00–18.00), 
zwłaszcza w dużych miastach i metropoliach [3] . W ostatnim czasie 
znaczne obciążenie infrastruktury transportowej w szczególności 
drogowej spowodowane jest również przez turystykę indywidualną. 
Najbardziej widoczne jest to w czasie letnich urlopów lub „długich 
weekendów”. 

Zjawisko nadmiernego obciążenia infrastruktury transportowej 
nazywane kongestią objawia się dużym zmniejszeniem średniej 
prędkości ruchu, długotrwałymi zatorami oraz jej rozlewaniem się na 
sieci dojazdowe. Problem kongestii jest uniwersalnym problemem 
miast, który w szczególności dotyka duże aglomeracje miejskie, 
metropolie. W okresach urlopowych jest również utrapieniem miej-
scowości także mniejszych, przez których obszar prowadzą drogi 
np. w kierunku atrakcyjnych obszarów turystycznych, a miejscowo-
ści te nie posiadają obwodnic. 

Wśród czynników powodujących nasilenie problemu kongestii w 
miastach warto wskazać na [3]: 

 wzrost liczby ludności zamieszkałej w miastach – istotny jest 
nie tylko przyrost liczby mieszkańców miasta, lecz także będą-

ce jego skutkiem zjawisko rozprzestrzeniania się miast, zwią-
zane z wyprowadzaniem się obywateli na obrzeża miast i w 
związku z tym konieczność ich codziennych dojazdów do szkół 
i pracy w centrum, 

 wzrost liczby samochodów w miastach – w tym zarówno pry-
watnych (przyrasta liczba gospodarstw domowych, które po-
siadają samochód, coraz częściej więcej niż jeden), jak i sa-
mochodów ciężarowych, 

 wzrost liczby sklepów detalicznych – warto podkreślić, że 
pojawia się również tendencja do redukcji powierzchni maga-
zynowej przy sklepie, w wyniku czego zmienia się charakter 
popytu generowanego przez poszczególne sklepy; zamawiają 
one towar częściej, ale w mniejszej ilości, w efekcie czego 
współczynnik wy-pełnienia samochodów realizujących dostawy 
do sklepów jest niższy, natomiast ich trasy do rozproszonej 
sieci sklepów wydłużają się, 

 wzrost popularności lokalnych sklepów jako miejsca pod-
stawowych zakupów mieszkańców miast na skutek przewidy-
wanego przez demografów starzenia się społeczeństwa, w 
efekcie czego zwiększy się popyt na do-stawy towarów do ści-
słych centrów miast, 

 brak infrastruktury wyładunkowo/załadunkowej powodujący to, 
że samochody realizujące dostawy do sklepów zatrzymują się 
na ulicy i blokują ruch, 

 rozwój e-handlu i m-handlu przyczyniający się do wzrostu 
liczby dostaw realizowanych do domów indywidualnych klien-
tów, 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej powo-
dująca znaczące utrudnienia w ruchu i konieczność zmian w 
systemie komunikacji. 
Do negatywnych skutków kongestii transportowej w miastach 

zaliczyć można przede wszystkim wspomniany już wcześniej spa-
dek prędkości pojazdów, a co za tym idzie wydłużanie się czasu 
transportu. Według organizacji OECD przez ostatnie 20 lat w głów-
nych miastach krajów OECD prędkość spadła o 10%, mimo podej-
mowanych różnych inicjatyw mających na celu poprawę warunków 
ruchu [3]. 

Do innych ważnych czynników wpływających na znaczną nie-
wydolność miejskich układów drogowych zmniejszających ich prze-
pustowość zaliczyć można również [8, s. 50]: 

 wzrost kosztów transportu w wyniku wzrastającego zatłoczenie 
dróg miejskich i dróg wlotowych/wylotowych na obszarach zur-
banizowanych; 

 drastyczne obniżenie się standardów technicznych dróg miej-
skich i obiektów inżynierskich oraz pogarszający się stan tech-
niczny urządzeń uzbrojenia terenu wbudowanych w pasy dro-
gowe; 

 zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a 
zwłaszcza niechronionych grup uczestników tego ruchu – pie-
szych i rowerzystów; 

 brak sprawnych systemów sterowania i zarządzania ruchem 
drogowym; 

 niską konkurencyjność publicznego transportu zbiorowego w 
porównaniu z indywidualnym transportem samochodowym; 

 szkodliwy wpływ na środowisko wielkomiejskie nadmiernej 
emisji spalin i hałasu środków transportu [15]. 
Powyższe problemy dotyczą przede wszystkim praktycznych 

skutków rozwoju miast i ich obszarów przyległych oraz przede 
wszystkim narastających dysproporcji tego rozwoju. Skala ich uciąż-
liwości powoduje, że podejmowane są próby zapobiegania im w 
sposób administracyjny (zamknięte strefy dla ruchu pojazdów, 
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wydzielanie pasów dla ruchu autobusów, zakazy poruszania się 
pojazdów o określonej masie). 

Istotą dobrze i efektywnie funkcjonującego systemu transpor-
towego wychodzącego naprzeciw najważniejszym wyzwaniom i 
sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu kraju oraz jego poszcze-
gólnych regionów jest  rozwinięta, zintegrowana i nowoczesna 
infrastruktura transportowa wymagająca przeważnie ogromnych 
nakładów inwestycyjnych. 
 

1.3. Inwestycje transportowe miast 

Przygotowywanie planów inwestycyjnych i podejmowanie de-
cyzji dotyczących konkretnych inwestycji w miastach jest procesem 
trudnym i złożonym. Wynika to m.in. z tego, że miasta muszą rea-
gować na wciąż bardzo znaczące potrzeby w zakresie inwestycji 
infrastrukturalnych jak mieszkaniowych, będących rezultatem trwa-
jących nawet dziesięciolecia zaniedbań i strukturalnych niedoborów, 
błędnie wyznaczanych priorytetów, a także biorąc pod uwagę obiek-
ty, które trzeba remontować, modernizować lub przebudowywać 
złego planowania, niezadowalającej jakości materiałów budowla-
nych lub niestaranności wykonania. Jednocześnie nowe uwarunko-
wania technologiczne, gospodarcze, społeczne napędzają potrzebę 
realizowania nowych inwestycji nakierowanych na przekształcanie 
systemu transportowego miasta tak, aby zaspokajał on zmieniające 
się potrzeby mieszkańców i kreował konkurencyjne w stosunku do 
innych ośrodków warunki życia oraz prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

Władze miast natrafiają na rosnące problemy w zabezpiecza-
niu środków na prowadzenie działań inwestycyjnych, co zostało 
podkreślone w dokumencie Krajowej Polityki Miejskiej 2023. W 
ostatnich latach, głównie ze względu na poważne wysiłki inwesty-
cyjne, wiele samorządów znacząco zwiększyło swoje zadłużenie lub 
zbliżyło się do jego dopuszczalnej granicy. Spowolnienie gospodar-
cze i zmniejszone wpływy z podatków dodatkowo ograniczyły wiel-
kość budżetów inwestycyjnych. Co więcej, poczynając od roku 2014 
reguła wydatkowa istotnie ogranicza gminom możliwość zaciągania 
dalszych kredytów. Nie obejmuje ona jednak znacznej części wy-
datków na współfinansowanie projektów unijnych w nowej perspek-
tywie budżetowej UE (dotyczy to projektów lub zadań finansowa-
nych w co najmniej 60% ze środków europejskich). Środki, jakie 
trafią do polskich miast w ramach budżetu UE 2014-2020, stanowić 
będą więc istotne wsparcie dla działań inwestycyjnych. 

W KPM zakłada się koncentrację środków na określonych te-
matach, które w największym stopniu dotyczą realizacji Strategii 
Europa 2020, a więc wspierających rozwój inteligentny, zrównowa-
żony i wspierający włączenie społeczne. Tym samym nieuniknione 
jest, że gminy w swych budżetach wygospodarować będą musiały 
nie tylko środki na współfinansowanie inwestycji realizowanych z 
wsparciem funduszy europejskich, ale także na niezbędne – a takie 
na pewno będą występować – działania inwestycyjne w pozostałych 
obszarach tematycznych [6, s. 73-74]. Samorządy gminne stają 
przed koniecznością nowego spojrzenia na swoje polityki inwesty-
cyjne i jeszcze bardziej intensywnego niż dotychczas poszukiwania 
mechanizmów, które pozwolą zoptymalizować procesy inwestycyjne 
oraz wykorzystać zewnętrzne środki do osiągania celów związanych 
z realizacją zadań publicznych. 
 

1.3.1. Kierunki działań 
W KPM [6, s. 74] zwraca się szczególną uwagę na to, że miast 

powinny prowadzić inwestycje infrastrukturalne w sposób racjonalny 
i wpisujący się w zasady rozwoju zrównoważonego. Oznacza to w 
szczególności dążenie do osiągnięcia maksymalnych efektów przy 
minimalnych kosztach (przede wszystkim finansowych, ale także 

dotyczących innych zasobów, np. przestrzeni). Punktem wyjścia do 
rozważania każdej inwestycji powinna być odpowiedź na pytanie, 
czy faktycznie jest ona potrzebna. Generalną zasadą musi być 
maksymalne wykorzystanie istniejącej już infrastruktury (co czasem 
może wymagać niewielkich działań inwestycyjnych lub modyfikacji 
systemu, aby móc te możliwości wykorzystać). Dopiero, gdy są one 
niewystarczające, należy planować realizację nowej inwestycji. 

Każda istotna inwestycja realizowana przez władze samorzą-
dowe musi jednoznacznie wpisywać się w długofalową strategię 
rozwoju miasta (miejskiego obszaru funkcjonalnego) oraz spójne z 
nią dokumenty specjalistyczne (np. politykę transportową, plan 
gospodarki niskoemisyjnej), wynikające z nich priorytety i kierunki 
działań. Spójność ta powinna być zapewniona nie tylko na poziomie 
deklaracji, ale konkretnych rozwiązań. Kolejne istotne inwestycje 
powinny stanowić wyraźne kroki w kierunku wizji miasta zadeklaro-
wanej w dokumentach strategicznych. Takie podejście skupione na 
jasno sprecyzowanych priorytetach będzie znacznie efektywniejsze 
niż „sprawiedliwe” rozdzielanie środków inwestycyjnych między 
poszczególne obszary tematyczne. 

Zdecydowanie natomiast należy się wystrzegać inwestycji, któ-
rych skutki będą przeciwdziałać osiąganiu strategicznych celów. W 
kategoriach globalnych taka inwestycja musiałaby zostać uznana za 
nieefektywną. 

W sferze polityki inwestycyjnej tak samo istotne muszą być 
działania stricte infrastrukturalne, jak i te służące osiąganiu celów 
polityki społecznej, polityki zdrowotnej, kulturalnej i edukacyjnej. 
Równocześnie, dla pogodzenia wyzwań ze wszystkich tych sfer 
kluczowe jest: racjonalne gospodarowanie budżetem, odpowiadanie 
na dobrze zdiagnozowane potrzeby mieszkańców oraz koordynacja 
działań ze wszystkich sfer funkcjonowania miasta. A zatem bardzo 
ważne jest, aby samorządy, planując i podejmując działania inwe-
stycyjne, w pierwszym rzędzie dążyły do zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb mieszkańców. Oznaczać to powinno m.in. priorytet 
inwestycji w zasób mieszkaniowy gminy nad inwestycjami dotyczą-
cymi potrzeb wyższego rzędu. 

Kierunki Działań wymienione w KPM 2023 [6, s. 74-80]: 
1) W zakresie ogólnego kształtu inwestycji  

 Wpisywanie się każdej inwestycji w strategię rozwoju miasta 
musi mieć także wymiar praktyczny. Każde realizowane czy 
planowane przedsięwzięcie powinno być uwzględniane w wie-
loletniej prognozie finansowej gminy, zarówno pod względem 
kosztów samej inwestycji, kosztów innych, komplementarnych 
inwestycji (których przyszłą realizację dana inwestycja „wymu-
sza” lub czyni je „racjonalną kontynuacją”, bez której efektyw-
ność tej inwestycji byłaby mocno ograniczona), a także przy-
szłych kosztów eksploatacji takich inwestycji, a nawet zmian 
(ewentualnych ubytków) w przychodach gminy wywołanych ich 
zrealizowaniem. 

 Decyzje inwestycyjne powinny mieć swe źródło w rezultatach 
obiektywnych analiz dotyczących ich przewidywanych kosztów 
oraz pozytywnych i negatywnych skutków. Powinny one przyj-
mować formę kompleksowych studiów wykonalności czy biz-
nesplanów. Jakkolwiek szczegółowe rozstrzygnięcia technicz-
no-merytoryczne powinny zostać oddane w ręce specjalistów, 
to władze samorządowe powinny brać odpowiedzialność za 
ogólny kształt inwestycji i dopilnować, aby były one – m.in. pod 
względem terminów realizacji, podziału na etapy, koordynacji z 
innymi przedsięwzięciami – realizowane zgodnie z zasadami 
racjonalności, maksymalizowania pozytywnych efektów oraz 
optymalizowania relacji korzyści do kosztów. Uwzględniać po-
winny przy tym nie tylko aktualne potrzeby, ale także obser-
wowane czy przewidywane trendy rozwojowe. 
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Ważne jest także, aby zamierzenie inwestycyjne było zrozu-
miałe dla mieszkańców i nie rodziło wątpliwości co do braku 
uzasadnienia lub racjonalności (dlatego np. w pierwszej kolej-
ności powinny być zrealizowane te etapy, które przyniosą naj-
bardziej odczuwalne dla mieszkańców korzyści). 

 W procesach inwestycyjnych władze miasta muszą dużą uwa-
gę przywiązywać do kontaktu i wymiany poglądów z mieszkań-
cami (na wszystkich etapach poprzedzających proces realizacji 
inwestycji), kierując się zasadami opisanymi w wątku tema-
tycznym Krajowej Polityki Miejskiej dot. partycypacji. Szczegól-
nie ważny w tym kontekście jest dialog (kluczowy na etapie, 
gdy dyskutowana jest zasadność i kształt inwestycji) oraz do-
bra, rzetelna komunikacja pozwalająca mieszkańcom zapo-
znać się z argumentami władz. W mniejszym stopniu znacze-
nie powinny mieć mechanizmy demokracji bezpośredniej (refe-
rendum lub jako jego namiastka – sondaż czy ankieta), gdyż w 
takim przypadku łatwiej o rozstrzygnięcia przypadkowe i nieop-
tymalne, ponadto rozmywa się odpowiedzialność za podejmo-
wanie decyzji o procesie inwestycyjnym. Ta powinna być zaw-
sze skoncentrowana w rękach władz samorządowych. 

2) W zakresie poszukiwania źródeł finansowania inwestycji 

 Władze miast powinny prowadzić stałe działania na rzecz 
poszukiwania mechanizmów, które pozwolą na realizację nie-
zbędnych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych tak, 
aby zmaksymalizować własne możliwości inwestycyjne. 
W chwili obecnej źródłem poszukiwania takich środków są fun-
dusze europejskie, przy czym należy pamiętać, że w perspek-
tywie budżetowej 2014-2020 będzie miała miejsce znacznie 
dalej idąca niż dotychczas koncentracja tematyczna środków, 
co oznacza, że wiele przedsięwzięć inwestycyjnych może nie 
kwalifikować się do współfinansowania z tego źródła. Jedno-
cześnie władze samorządowe powinny unikać sytuacji, w której 
będą decydowały się na realizację określonych rodzajów inwe-
stycji jedynie z racji stosunkowo łatwego dostępu do środków 
przeznaczonych na określony rodzaj przedsięwzięć. 

 Samorządy miast powinny równocześnie aktywnie angażować 
się w wypracowywanie innych mechanizmów, które pozwolą im 
zwiększyć własny potencjał inwestycyjny. Jednym z takich in-
strumentów jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w 
formule partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp). W tej formule 
mieści się szeroka gama rozwiązań formalnych, technicznych i 
organizacyjnych. Podstawą współpracy powinien być racjonal-
ny podział ryzyk inwestycyjnych między partnerów – dokonany 
w taki sposób, aby na każdego z nich przypadały te ryzyka, 
które może w największym stopniu i najbardziej efektywnie 
kontrolować. Należy podkreślić, że nie istnieją przeciwskaza-
nia, aby łączyć wykorzystanie funduszy europejskich z realiza-
cją inwestycji w formule ppp – wręcz przeciwnie, beneficjenci 
są zachęcani do realizacji takich projektów (nazywanych pro-
jektami hybrydowymi).  

 Projekty ppp mogą w pierwszej kolejności mieć na celu wyko-
rzystanie doświadczenia partnera prywatnego w zakresie przy-
gotowania, realizacji i eksploatacji inwestycji, a także rozłoże-
nie ciężaru kosztów inwestycyjnych, jakie obciążyłby jednora-
zowo gminę, na dłuższy okres, m.in. poprzez stosowanie tzw. 
„opłat za dostępność”. Jednakże możliwe są również bardziej 
zaawansowane rozwiązania, w których wynagrodzeniem part-
nera prywatnego za zrealizowaną inwestycję służącą celom 
publicznym w części lub w całości będzie prawo do czerpania 
określonych korzyści (np. prowadzenia działalności gospodar-
czej w powiązaniu z przedmiotową inwestycją). W przestrzeni 
miejskiej, w której przemieszczają się znaczne potoki ludzi (po-
tencjalnych klientów), a różnorodne indywidualne potrzeby 

sprzyjają przemieszaniu funkcji terenów i obiektów, występują 
sprzyjające okoliczności dla realizacji przedsięwzięć w tej for-
mule. Opcja taka powinna być tym bardziej wspierana, że w jej 
przypadku – przy prawidłowym ustaleniu programu funkcjonal-
nego inwestycji i jej charakteru – dochodzi do osiągnięcia ce-
lów publicznych przy ograniczonych (lub rozłożonych w latach) 
wydatkach z budżetu miasta. Równocześnie dobre zaplano-
wanie inwestycji spowoduje, że łączenie funkcji publicznych z 
komercyjnymi wcale nie ograniczy stopy zwrotu przedsięwzię-
cia komercyjnego, a wręcz może ją zwiększyć. Tak więc model 
ten powinien być wykorzystywany nie tylko przez samorządy, 
ale także inne podmioty publiczne dysponujące nieruchomo-
ściami na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych wszę-
dzie tam, gdzie istnieją ku temu sprzyjające warunki. Aby jed-
nak tego typu projekty mogły być realizowane przy równocze-
snej optymalizacji stopnia zaspokojenia interesu publicznego, 
jak i wymiaru finansowego (z punktu widzenia podmiotu dys-
ponującego nieruchomością), konieczna jest aktywna polityka 
przestrzenna władz miasta. Wyrazi się ona w szczególności 
poprzez uchwalenie dla obszaru, w którym miałby być lokali-
zowana inwestycja w formule ppp, miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, którego treść z jednej strony 
ochroni interes publiczny, a z drugiej dopuści zakres elastycz-
ności niezbędny z punktu widzenia inwestora prywatnego. 

 W celu zwiększania popularności inwestycji w formule ppp 
konieczne jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla jed-
nostek sektora finansów publicznych planujących realizację 
projektów ppp. Powyższe działanie powinno wpłynąć na upo-
wszechnienie stosowania formuły ppp przy realizacji inwestycji 
publicznych, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, mającej klu-
czowe znaczenia dla rozwoju rynku ppp w Polsce. Wypraco-
wane dobre praktyki, zdobyta wiedza na temat konkretnych 
rozwiązań, jakie mogą i powinny być stosowane, powinny być 
upowszechniane poprzez udostępnianie wzorców umów, mo-
deli i innych dokumentów dotyczących projektów, które zostały 
z powodzeniem wdrożone. Ważne jest również identyfikowanie 
barier prawnych i pozaprawnych, na które te projekty natrafiają 
i podejmowanie działań na rzecz ich usunięcia. 

 W przestrzeni miejskiej, a zwłaszcza w gęsto zabudowanych 
obszarach śródmiejskich, z punktu widzenia interesu publicz-
nego uzasadnione jest, lub wręcz konieczne, aby partnerstwo 
publiczno-prywatne wykorzystywane było przy tzw. zabudowie 
warstwowej, tj. aby nad lub pod gruntami, szczególnie należą-
cymi do Skarbu Państwa lub JST, mogła być wznoszona za-
budowa komercyjna. 

 Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na kształ-
towanie jednoznacznych relacji prawnych i ekonomicznych 
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji inwestycji 
usytuowanych nad lub pod powierzchnią nieruchomości będą-
cej własnością odrębnego podmiotu. 

 Brakujące obecnie prawne uregulowanie warunków realizacji 
zabudowy warstwowej pozwoli na efektywną działalność inwe-
stycyjną na terenach potencjalnie uznanych za trudne do zain-
westowania (chodzi m.in. o realizację inwestycji powiązanych 
ze szlakami komunikacyjnymi), jednakże zagadnienie to doty-
czy także innych przedsięwzięć i kwestii własnościowych na te-
renach zurbanizowanych. Brak uregulowań w tym zakresie 
ogranicza działania optymalizujące rozwój przestrzenny miast, 
jak i te optymalizujące przychody samorządu z tytułu gospoda-
rowania nieruchomościami będącymi w jego dyspozycji. Ko-
nieczne jest więc wyposażenie władz miast w możliwość się-
gania po tego typu rozwiązanie przy planowaniu przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 
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3) W zakresie przygotowania inwestycji 

 Przygotowanie inwestycji jest kluczowym etapem, na którym 
de facto rozstrzygnie się jej późniejsza efektywność i racjonal-
ność. Dlatego warto poświęcić mu tyle czasu, aby możliwe było 
planowe przeprowadzenie wszystkich działań, które będą po-
trzebne na dopracowanie kształtu przedsięwzięcia, warunków 
realizacji i późniejszej eksploatacji. Kształt i zakres przygoto-
wywanej inwestycji powinien zachowywać równowagę między 
dalekosiężnym spojrzeniem a racjonalną i oszczędną polityką 
wydatkowania środków publicznych. Z jednej strony – w płasz-
czyźnie generalnej – inwestycja powinna stanowić adekwatną 
odpowiedź na przyszłościowe wyzwania, czyli te, które się do-
piero pojawią (np. w wyniku zmian demograficznych). W płasz-
czyźnie szczegółowej natomiast jej kształt powinien uwzględ-
niać minimalizację tzw. robót straconych (robót budowlanych, 
które zostaną zniweczone w bliskiej przyszłości, gdy przystąpi 
się do kolejnego etapu inwestycji lub innego nowego zamie-
rzania inwestycyjnego). Z drugiej jednak strony należy unikać 
inwestycji przewymiarowanych (tzn. takich, których parametry 
użytkowe w długiej perspektywie lub wręcz nigdy nie zostaną 
wykorzystane) lub takich, które dopiero jako element większej 
całości osiągną swą efektywność, tymczasem jednak środków 
w dającej się przewidzieć przyszłości na tę większą całość nie 
zapewniono. 

 Proces przygotowania inwestycji powinien być realizowany 
etapami – od najbardziej ogólnych analiz różnych wariantów do 
szczegółowego projektu technicznego – najlepiej przez odręb-
ne zespoły i w odrębnych procedurach. Takie podejście ułatwi 
rzetelną weryfikację wcześniejszych zamierzeń i eliminację 
ewentualnych błędów, a tym samym uprawdopodobni, że osta-
teczny kształt inwestycji będzie optymalny. 

 Rozpatrując sposoby formułowania kształtu inwestycji, które 
miałyby rozwiązywać określone złożone problemy funkcjono-
wania miasta (np. w zakresie organizacji ruchu drogowego), 
warto rozważać koncepcję konkursu na prace projektowe. Ta 
procedura z zakresu zamówień publicznych jest stosowana 
głównie w odniesieniu do prac architektonicznych czy rzeźbiar-
skich, rzadziej urbanistycznych. Tymczasem nie ma przeciw-
wskazań, aby wykorzystać ją szerzej. Organizacja konkursu, 
obok zalety w postaci możliwości poszerzenia przedstawiania 
profesjonalnych różnorodnych wariantów rozwiązań danego 
zagadnienia, stwarza warunki do upublicznienia dyskusji na 
temat kierunku możliwych działań, zwłaszcza w sytuacjach, 
gdy rozwiązanie jakiegoś skomplikowanego problemu z życia 
miasta jest nieoczywiste. W ten sposób tworzy się okazję do 
szerszej, w tym publicznej dyskusji, o możliwych rozwiązaniach 
i otwiera się drogę do formułowania nowych i innowacyjnych 
pomysłów. Promowanie mechanizmów przygotowania i reali-
zacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w których duży nacisk kła-
dzie się na innowacyjność, brak schematyzmu i optymalizację 
kształtu i funkcji inwestycji, powinno być elementem działań 
wszystkich centrów wiedzy, których ustanowienie przewidziano 
w Krajowej Polityce Miejskiej. W szczególności promocja ta 
powinna być realizowana poprzez uwzględnienie opisanych 
zasad w projektach pilotażowych, których dokumentacja i re-
zultaty mają być szeroko udostępniane. Z racji tego, że barierą 
przystąpienia, zwłaszcza przez miasta mniejsze, do bardziej 
złożonych i nietradycyjnych inwestycji może być konieczność 
poniesienia istotnych kosztów na wstępne jej przygotowanie 
(rozpatrzenie wariantów, analizy formalno-techniczne itp.) bez 
gwarancji ostatecznego powodzenia, centra wiedzy powinny 
brać ten fakt pod uwagę i część swojej aktywności koncentro-

wać na działaniach zmierzających do przezwyciężania tego 
problemu. 

4) W zakresie wpływu realizacji inwestycji na funkcjonowanie 
miasta 

 Przygotowanie i projektowanie inwestycji powinno zapewniać 
ograniczanie utrudnień dla funkcjonowania miasta i jego 
mieszkańców do racjonalnego minimum, czy to poprzez – w 
zależności od sytuacji – zaproponowanie odpowiednich tech-
nologii prowadzących do minimalizacji utrudnień czy też włą-
czenie w zakres inwestycji odpowiednich „działań zaradczych” 
(np. udrożnienie efektywnego objazdu). Działania projektowe 
powinny być powiązane ze szczegółowymi analizami, jaką ska-
lę uciążliwości wywołają przewidywane utrudnienia (np. po-
przez wykonanie mikrosymulacji ruchu dla układu z utrudnie-
niami). W procesach równoczesnego przygotowania wielu in-
westycji niezbędne jest takie ich koordynowanie, aby wywołane 
przez nie uciążliwości się nie kumulowały. Koordynacja tych 
działań musi być prowadzona przez miasto, ale wszyscy inwe-
storzy publiczni powinni aktywnie współuczestniczyć w tym 
procesie. 

 Istotnym elementem działań wpływających na faktyczną uciąż-
liwość inwestycji dla funkcjonowania miasta jest przygotowanie 
przetargu i projektu umowy na wykonanie tej inwestycji. Na tym 
etapie istnieje wiele możliwości wpłynięcia na przyszłe działa-
nia wykonawcy robót poprzez ujęcie w sposób właściwy tego 
aspektu w przygotowywanych dokumentach. Działanie to może 
przyjąć formę: 

o stosowania wśród kryteriów oceny ofert tych związa-
nych ze zmniejszaniem uciążliwości (przy czym bar-
dziej skuteczne jest odniesienie tych kryteriów do 
szczegółowych aspektów – np. „czas trwania kon-
kretnego utrudnienia”– niż stosowanie mało skutecz-
nego ogólnego kryterium „czas realizacji inwestycji”), 

o uwzględnienia w umowie szczegółowych wymagań 
dotyczących organizacji robót i tymczasowej organi-
zacji ruchu (takich, aby minimalizować uciążliwości), 

o wprowadzanie do umowy mechanizmów ekonomicz-
nych zachęcających wykonawcę inwestycji do mini-
malizowania utrudnień w funkcjonowaniu miasta (np. 
poprzez ujęcie przez zamawiającego w kosztorysie 
inwestycji konkretnej uciążliwości, np. „wartości zwę-
żenia jezdni do 1 pasa ruchu przez 1 dzień”, i wyce-
nienie (np. z uwzględnieniem kosztów społecznych) 
go na konkretną ujemną wartość; wykonawca miałby 
wówczas obowiązek zaproponować cenę uwzględ-
niającą określone dni trwania uciążliwości, jeśli czas 
trwania uciążliwości w rzeczywistości się przedłuży – 
wykonawca otrzyma odpowiednio niższe wynagro-
dzenie. 

 Na etapie prowadzenia inwestycji, na bieżąco powinien być 
prowadzony stały monitoring robót w celu weryfikacji, czy robo-
ty prowadzone są właściwie z punktu widzenia minimalizacji 
uciążliwości (a więc zgodnie z wymaganiami umownymi w tym 
zakresie, z poszanowaniem interesu mieszkańców i interesu 
publicznego itp.). W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
komplikacji czy opóźnień skutkujących zwiększeniem niedo-
godności, niezwłocznie powinny być podejmowane działania 
zaradcze minimalizujące skalę i czas trwania tych dodatko-
wych utrudnień. Mieszkańcy na bieżąco muszą być rzetelnie 
informowani o utrudnieniach, czasie ich trwania i sposobach 
ich minimalizowania. 

 Odrębnym zagadnieniem powiązanym z prowadzeniem inwe-
stycji na terenie miasta, które powinno znajdować się w obsza-
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rze zainteresowania władz jest analiza kosztów społecznych i 
gospodarczych prowadzenia danej inwestycji, które miałyby 
obciążać mieszkańców i przedsiębiorców. Charakter i mecha-
nizm powstawania takich kosztów może być różnoraki, zależny 
od lokalnych uwarunkowań, jednak najczęściej chodzi o spa-
dek obrotów punktów handlowych i usługowych zlokalizowa-
nych przy wyłączonych z ruchu ulicach. Zarówno wyprzedzają-
co na etapie przygotowania inwestycji, jak i w trakcie jej reali-
zacji władze miasta powinny podejmować działania w celu mi-
nimalizacji tych negatywnych skutków. Po pierwsze poprzez 
kroki organizacyjne, a więc opisane powyżej działania nakie-
rowane na skrócenie utrudnień lub/i zmniejszenie ich dolegli-
wości. Natomiast po drugie, wykorzystane powinny zostać po-
zostające w kompetencjach władz miejskich mechanizmy fi-
nansowe (np. czasowa redukcja czynszów w lokalach gmin-
nych dotkniętych obniżeniem dochodów). 

1.4. Miasta inteligentne 

Koncepcja Inteligentnego miasta (ang. Smart City), ma swoje 
korzenie w upowszechniającej się metodzie, technice wyznaczania 
celów SMART. Jej nazwa pochodzi od angielskich słów, które kolej-
no określają wymogi stawiane formułowanym celom [2, s. 54]:  
S  (Specific) – konkretne, proste, szczegółowe, znaczące; 
M  (Measurable) – mierzalne, wyraźne, motywacyjne; 
A  (Attainable) – osiągalne, odpowiednie, zgodne, ambitne; 
R  (Relevant) – zorientowane na wyniki, realistyczne, pomysłowe; 
T  (Time-bound) – ograniczone w czasie, przewidywalne, rzeczo-

we. 
Paul J. Meyer, rozwijając cele SMART, pisał, że warto być mą-

drzejszym (smarter). Cele aktywności powinny być zatem dodatko-
wo: E (Evaluate – ewaluacyjne, etyczne, angażujące, rozrywkowe) 
oraz R (Reevaluate – dowartościowane, nagrodzone, osiągnięte) 
[11, 8, s. 50-51]. Stąd też określając strategiczne cele rozwoju miast 
należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na sześć pytań: 
• Kto jest zaangażowanym podmiotem? 
• Co chcemy osiągnąć? 
• Dlaczego? – cel, powody, korzyści z osiągnięcia celu; 
• Kto jest zaangażowany realizacyjnie w projekt? 
• Gdzie jest zlokalizowany projekt? 
• Które cele? – hierarchia, sekwencja wykonawcza, procedury. 

W ujęciu uwzględniającym potrzeby mieszkańców inteligentne 
miasto to zespół zoptymalizowanych uwarunkowań, zapewniających 
wysoką jakość życia jego mieszkańcom, sprawność i niezawodność 
infrastruktury technicznej oraz efektywność gospodarowania zaso-
bami naturalnymi i technicznymi. Inteligentne miasto musi odpo-
wiednio łączyć kapitał społeczny, organizację oraz infrastrukturę 
techniczną, w tym systemy transportowe i teleinformatyczne, aby 
tworzyć takie najdogodniejsze warunki funkcjonowania w nim. [14, 
16, s. 11969]. 

Obecnie istnieje wiele definicji inteligentnego miasta. Różnią się 
one jednak rozłożeniem akcentów. Większość koncentruje się na 
kwestiach technologicznych rozwoju miast, mniejszość na aspek-
tach społecznych. 

Podczas gdy we współczesnej Europie transport drogowy jest 
odpowiedzialny za emisję ok. 40% dwutlenku węgla i zanieczysz-
czeń pochodnych ogółem, to transport miejski niemal dubluje skalę 
zanieczyszczeń w tym zakresie (70-75%). Od czasu pojawienia się 
w piśmiennictwie koncepcji smart cities wielu planistów i polityków z 
dziedziny transportu koncentruje się w swoich badaniach na tym, w 
jaki sposób zmieniać transport miejski, aby był bardziej efektywny, 
ekologiczny, bezpieczny i zrównoważony w kontekście bilansu 
energetycznego i ekonomii. [16, s. 5] 

Koncepcja inteligentnych miast rozwija się w Unii Europejskiej 
dynamicznie od co najmniej dwóch dekad i jest kojarzona z coraz 
większą liczbą obszarów nowoczesnego zarządzania. Powołana w 
2002 r. przez Komisję Europejską Inicjatywa nazywana w skrócie 
CIVITAS wyszła naprzeciw tym potrzebom, stymulując rozwój sieci 
modelowych, aktywnych inteligentnych miast partnerskich. CIVI-
TAS, to prestiżowa inicjatywa o dużym znaczeniu politycznym, 
objęta wsparciem największych programów badań i rozwoju (m.in. 
kolejnych edycji programów ramowych Unii Europejskiej) oraz 
innych komplementarnych funduszy. Ma ona promować wdrażanie 
czystych i wydajnych środków transportu miejskiego, wprowadzać 
do transportu miast zintegrowane pakiety technologii, elementów 
polityki i usług w dziedzinie energetyki i transportu. [5] 

Inicjatywa CIVITAS zajmuje się rozpowszechnianiem i wdraża-
niem najlepszych, ale standaryzowanych praktyk w zakresie organi-
zacji transportu miejskiego. Projekty demonstracyjne CIVITAS i 
miasta biorące w nich udział są wspierane finansowo i organizacyj-
nie, także na początkowym etapie, związanym z oceną parame-
tryczną wytypowanych lokalizacji pod kątem możliwości wdrożenia 
istniejących rozwiązań miejskich. Etymologia akronimu CIVITAS jest 
podwójna. Wiodąca odnosi się do bardziej ekologicznego i lepszego 
jakościowo transportu miast (ang. cleaner and better transport in 
cities), a rzadziej stosowana przywołuje hasła: miasto, witalność, 
zrównoważony rozwój (ang. city, vitality, sustainability). Wykorzystu-
jąc inicjatywę CIVITAS, Komisja Europejska próbuje dokonać prze-
łomu w strukturze i specyfice transportowej miast UE, poprzez 
wspieranie wdrażania ambitnych, często nowatorskich strategii 
transportu miejskiego, które powinny w istotny sposób poprawić 
jakość życia mieszkańców Europy. Podobnie jak w przypadku źró-
deł finansowania, w przypadku tej Inicjatywy mieliśmy kilka wersji 
nazewnictwa, wynikających z aktualizacji jej programów i celów 
podyktowanych zmieniającymi się trendami społeczno-
gospodarczymi. 

 
Przykład rozwiązania w koncepcji „inteligentne miasto” 

Zarządzanie ruchem wsparte rozwiązaniami technologicznymi z 
obszaru IT [9] nazywane jest inteligentnym systemem transporto-
wym (ang. Intelligent Transportation System – ITS). Systemy zarzą-
dzania transportem, integrujące wszystkie środki transportu i 
wszystkie elementy sieci transportowej na danym obszarze, okre-
ślane są też jako Advanced Traffic Management Systems (ATMS) 
[10]. [3]  
Zakres usług oferowany w ramach inteligentnych systemów trans-
portowych prezentuje tab. 1.   
 
Tab. 1. Obszary realizacji celów szczegółowych polityki miejskiej – 
macierz wątków tematycznych  
 

Kategoria usług Rodzaj usługi 

Obsługa rynku 

- wspomaganie planowania transportu (pozyski-

wanie zleceń, kompletowanie 

przesyłek, itp.), 
- monitorowanie przesyłek, 

Zarządzanie ruchem 

- egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, 

- zarządzanie incydentami, 

- zarządzanie infrastrukturą (sterowanie ruchem, 
tworzenie inteligentnych 

skrzyżowań, itp.), 

Zarządzanie pojazdami 

- informacje dotyczące warunków na drogach, 
- zautomatyzowane kierowanie pojazdami, 

- zaawansowane systemy monitorujące stan 

pojazdu, 
- realizacja niezbędnych czynności administra-

cyjnych, 

- automatyczna inspekcja pojazdu na trasie pod 
kątem bezpieczeństwa, 
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- monitorowanie bezpieczeństwa jazdy, 

Zarządzanie transportem 

publicznym 

–– zarządzanie przewozami i pojazdami wyko-

rzystywanymi w komunikacji 

publicznej, 

Zarządzane bezpieczeń-
stwem 

- informacja o wypadkach, 

- informacja o transporcie ładunków niebez-
piecznych, 

- zarządzanie akcjami ratowniczymi, 

Elektroniczny pobór 

opłat 

- elektroniczne systemy poboru opłat mytowych 

za korzystanie 
z infrastruktury transportu, 

Obsługa klienta 

- informacje dla podróżnych i kierowców przed 

podróżą i w czasie jazdy, 
- elektroniczna sprzedaż biletów. 

Źródło: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Inteligentne systemy transporto-
we w świetle europejskiej polityki transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, Szcze-
cin 2010, s. 70. 
 

Zastosowanie telematyki w transporcie np. takich systemów jak 
systemy zarządzania ruchem w miastach są rozwiązaniami o złożo-
nej architekturze. Ich istotną cechą jest modułowa struktura zapew-
niająca możliwość etapowego wdrażania i koncentrowania się na 
tych elementach, które w danych uwarunkowaniach są najważniej-
sze. Przykładem funkcjonalności jednego z modułów może być 
nadawanie priorytetu transportowi publicznemu, który polega na 
selektywnej detekcji pojazdów przez sterowniki sygnalizacji świetl-
nej i udzielaniu pierwszeństwa przejazdu np. poprzez stworzenie 
specjalnej, dodatkowej fazy ruchu dla autobusów poruszających się 
danym pasem, wydłużenie fazy światła zielonego dla dojeżdżające-
go do skrzyżowania pojazdu, zamianie sekwencji faz ze skróceniem 
aktualnie wyświetlanej fazy i wcześniejszym wyświetleniem wybra-
nej fazy, sterowanie w oparciu o bieżącą analizę zysków i strat dla 
wszystkich uczestników ruchu. W efekcie zastosowania ITS osiąga-
ny jest szereg korzyści, z których czerpać mogą zarówno mieszkań-
cy, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na 
terenie miasta, bądź w jego niedalekiej okolicy, czy też inni interesa-
riusze miasta. [3] 
 
Tabl. 2. Efekty zastosowania inteligentnych systemów transporto-
wych 
 

Efekt zastoso-

wania ITS 
Rodzaj zastosowanych ITS Skala efektu 

Wzrost 

przepustowości 

ulic 

- systemy zarządzania ruchem 

na drogach szybkiego ruchu 
do 25% 

- systemy kierowania pojaz-

dów na trasy alternatywne 

przez znaki o zmiennej treści 

do 22% 

- zastosowanie elektronicz-

nych systemów poboru opłat 

200–300% 

w porówna-

niu 

z metodami 

tradycyjnymi 

Zmniejszenie 

strat 

czasu w sieci ulic 

- zastosowanie sygnalizacji 

świetlnej 
do 48% 

- sterowanie ruchem na wjaz-

dach na drogi szybkiego ruchu 
do 48% 

- systemy zarządzania zdarze-

niami drogowymi 
do 45% 

- zastosowanie elektronicz-

nych systemów poboru opłat 

do 71% w 

porównaniu 

z metodami 

tradycyjnymi 

- priorytet sygnalizacji świetl-

nej dla pojazdów transportu 

zbiorowego (oprócz redukcji 

strat czasu pozwala na wzrost 

do 54% 

punktualności do 59%) 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

(zmniejszenie 

liczby 

wypadków) 

- kamery nadzoru prędkości do 80% 

- sterowanie ruchem na wjaz-

dach na drogi szybkiego ruchu 
do 50% 

- zaawansowane systemy 

sterowania ruchem 
do 80% 

- systemy zarządzania zdarze-

niami losowymi 
do 50% 

Poprawa sku-

teczności 

służb ratowni-

czych 

- zastosowanie systemów 

zarządzania zdarzeniami 

drogowymi i służbami ratow-

niczymi 

- skrócenie czasu: 

a) wykrycia zdarzenia 

b) dojazdu służb ratowniczych 

do miejsca wypadku 

do 66% 

do 43% 

- zastosowanie systemów 

automatycznej lokalizacji 

pojazdu służb ratowniczych i 

nawigacji pojazdu do miejsca 

wypadku 

- skrócenie czasu dojazdu 

do 40% 

Wpływ na śro-

dowisko 

naturalne 

- systemy zarządzania popy-

tem – redukcja emisji spalin 
do 50% 

- zarządzanie ruchem na 

drogach szybkiego ruchu 

- redukcja zużycia paliwa 

do 42% 

- systemy zarządzania 

ruchem miejskim  

- redukcja emisji spalin 

do 30% 

Źródło: A. Koźlak, Inteligentne systemy transportowe jako instru-

ment poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2, za: 

J. Oskarbski, K. Jamroz, Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu dro-

gowego w systemie TRISTAR, Konferencja Gambit, Gdańsk 2006. 

 

PODSUMOWANIE 

Bardzo ważnym elementem rozwoju miasta jest infrastruktura 
transportowa. Finansowanie przemian transportowych miast jest 
niezwykle kosztowne i nie jest możliwe w krótkim czasie, plany 
dotyczące projektów inwestycyjnych muszą być przygotowane 
skrupulatnie i muszą być najlepsze dla danego miasta. Warto przy 
tym zwrócić uwagę na ciekawe koncepcje i rozwiązania związane z 
„miastem inteligentnym”, które od dawna są stosowane w różnych 
miastach UE, mogłyby one być zastosowane również w miastach 
Polski. W efekcie zastosowania ITS osiągany jest szereg korzyści, z 
których czerpać mogą zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta, bądź w 
jego niedalekiej okolicy, czy też inni interesariusze miasta. 
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The development of modern transport infrastructure  
in cities 

The article presents the urban transport infrastructure 

and problems of its development. The article discusses the 

features of the transport infrastructure and has characterized 

the nature of the service. The rest of this article discusses the 

problems of urban investment in transport infrastructure, 

resulting, among others, lack of financial resources. In the 

last part of the article presents the concept of "intelligent 

city" and an example of the use of telematics in transport. 

 
Autor: 
mgr Cezary Krysiuk, Instytut Transportu Samochodowego, 

Dział Zarządzania Projektami, Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa. 
Tel. +48 22 43 85 149, Faks +48 22 43 85 401, ceza-
ry.krysiuk@its.waw.pl 

mailto:cezary.krysiuk@its.waw.pl
mailto:cezary.krysiuk@its.waw.pl

