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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Sylwia Pogodzińska
Estimation of bicycle traffic flow based on bike share system data
Abstract: The article presents a method of estimation of bicycle
traffic flow based on the GPS data from bike share system. Analyses
have been made for the city of Krakow, using daily traffic data from
5 automatic counter loops and the GPS data from bike share system called Wavelo. Based on the two-factor analysis of variance
(ANOVA) and the Tukey post-hoc test, the influence of „localization” and „day of the week” factors on the share of Wavelo bicycles
in the entire bicycle flow was estimated. It has been proved that
examined share is not significantly different between individual days
of the week, but changes significantly between analyzed locations.
Developed models are characterized by the high R2 coefficients (exceeding 0.90) and average error of estimation up to 11.5%. The
results of the studies show that bicycle traffic flow can be estimated
based on the GPS data provided by bike share system. However, it
is necessary to carry out control measurements to verify developed
models and their possibilities of application in bicycle traffic flow
estimation in other locations.
Key words: bicycle traffic flow, bike share system, GPS data, Wavelo.
Remigiusz Wojtal
Air pollution in cities in the aspect of car traffic
Abstract: Air pollution in the cities has become a significant problem, especially in the autumn and winter seasons. Harmful compounds such as carbon monoxide, nitrogen oxides and particulate
matter PM10 and PM2.5 are emitted by different sources, and one
of them is excessive road traffic. Although the combustion vehicles
emit mainly oxides, their increasing number resultes with significant impact on the share in air pollution by particle matter.
Key words: air pollution, smog, particulate matters, road traffic.
Paulina Bździuch, Marek Bogacki
Emission of heavy metals into the air from urban buses in Krakow in 2010–
2025
Abstract: Road transport is a source of heavy metals emissions
into the air resulting with an increase concentrations of these
pollutants in the air and soil pollution along road routes. Heavy
metals are emitted both from the process of fuel combustion in
car engines, as well as the tire and brake abrasion. This article
shows the results of research on changing value of emission of:
lead (Pb), cadmium (Cd), copper (Cu), chromium (Cr), nickel (Ni),
selenium (Se) and zinc (Zn), from urban buses which operated in
the Krakow metropolitan area in 2010–2015, and the forecast
for 2017, 2020 and 2025. Emissions’ calculations for 2010–2015
have been made based on the actual operational data of Krakow
buses, provided by two carriers: Municipal Transport Company
(Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.) in Krakow and
Mobilis sp. z o. o. Prognostic calculations (2017–2025) took into
account the plans of carriers including fleet modernization activities. The results of annual values calculations of emitted heavy

2

metals are demonstrated in the maps presenting the spatial distribution of annual emissions levels on the area of municipalities of
the Krakow agglomeration, as well as along road routes where the
buses of analyzed fleet were operating.
Key words: urban public transport, heavy metals, air pollution,
emission inventory.
Aleksandra Faron
Relations between planning of the city's buildings structure development and
the transport system based on the example of Krakow
Abstract: The dynamic growth of cities, which have been observing
for last years, has an significant impact of the road network function. New traffic generators such as housing estates, commercial or
industry developments, have visible impact on the street network
traffic and public transport condition. Activities of the city devoted
for the development of transport systems, should be focused on the
planning of the function-spatial city structure. One of the most
effective public transport means is track transport (rail, tram and
metro), where the development of land surrounding the track transport stops and station, should be planned with the special care and
attention. Mainly this way we can ensure a high passenger potential
for those systems. This article is a result of the project “Spatial structure model of Krakow. Planning perspective” for the Municipality
of Krakow freelance agreement, where the author of this article was
the member of authors group.
Key words: transport systems planning, spatial development planning, sustainable transport.
Ewelina Berlińska, Jan Choma
Implication of innovative mobile applications that streamline urban mobility
to implement sustainable transport concepts and the SmartCity concepts
Abstract: In the age of rapid development of the IT industries
and mobile technology, as well as significant urbanization of cities and a growing number of cars per capita, traffic congestion
is rapidly increasing. Nowadays, creating and deploying mobile
and web applications that improve the mobility in cities are very
important. Areas of efficient urban traffic are dealt with urban
logistics, and in the particular implementation of the concept of
Sustainable Urban Transport Project and the concept of intelligent
cities - SmartCity. One of the most important objectives for urban
management is to change behaviors of the population in terms of
their transportation choices - from the transport of an individual
car to public transport, which reduces the intensity of urban congestion and greatly improve this process. The aim of this article is
to review the knowledge of the above mentioned concepts and to
review the most popular mobility applications. Authors using the
survey questionnaire examined the level of use of particular mobile
applications considering their usefulness and frequency of use by
respondents.
Key words: SmartCity, city logistics, logistics, transport, Sustainable
Urban Transport Project.
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Innowacyjny transport

Polska droga do automatyzacji ruchu drogowego
Rozwój innowacyjnej mobilności w Polsce wymaga szeregu uregulowań prawnych w zakresie dopuszczania
do ruchu pojazdów autonomicznych (poruszających się bez lub z ograniczonym udziałem kierowcy) będących
ostatnio przedmiotem prac legislacyjnych podkomisji stałej ds. polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
Udział Polski w pracach gremiów unijnych
z obszaru pojazdów autonomicznych
W kwietniu 2016 roku Polska podpisała Deklarację Amsterdamską,
rozpoczynającą na poziomie politycznym prace w zakresie pojazdów
połączonych (connected cars), zautomatyzowanych i autonomicznych.
Pierwsze spotkanie sygnatariuszy deklaracji w formule platformy Dialogu Wysokiego Szczebla odbyło się w Amsterdamie 15 lutego 2017 roku.
Ustalenia drugiego spotkania DWS (Frankfurt, 14–15 września 2017 r.)
zalecają:
• Nawiązywanie bliskiej współpracy pomiędzy administracją publiczną i przemysłem motoryzacyjnym oraz telekomunikacyjnym;
• Zbadanie oczekiwań i poziomu świadomości społeczeństwa (wyniki
moich badań w tym zakresie publikowałem w TMiR Nr 4/2017), jak
również kwestii związanych z edukacją kierowców;
• Ustanowienie publiczno-prywatnego zespołu zadaniowego w celu
przygotowania warunków dla udostępniania danych ruchowych w czasie rzeczywistym na potrzeby bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• Współpracę sygnatariuszy Deklaracji Amsterdamskiej, Komisji Europejskiej i agend ONZ w zakresie rozwiązań prawnych i standaryzacyjnych, jako podstawowy warunek skoordynowanego, stopniowego
wdrażania kolejnych poziomów automatyzacji ruchu drogowego.

Polska jest również sygnatariuszem trzech kolejnych dokumentów międzynarodowych dotyczących automatyzacji ruchu pojazdów:
• „Memorandum o współpracy w zakresie przeprowadzania testów
transgranicznych na potrzeby pojazdów połączonych i autonomicznych”, podpisane przez ministrów ds. transportu czterech krajów
Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, 17 listopada 2016 roku;
• „List intencyjny dotyczący testów i wielkoskalowych demonstracji
w zakresie połączonego i automatycznego kierowania” (dotyczy
transgranicznych testów w zakresie Internetu 5G – odsyłam do
mojej publikacji w TMiR Nr 2/2017), podpisany przez ministrów ds.
cyfryzacji w Rzymie, 23 marca 2017 roku;
• Deklaracja dot. Sieci 5G „Ministerial Declaration: Making 5G success for Europe”, zalecająca m.in. wdrażanie w pierwszej kolejności sieci 5G w miastach i wzdłuż kluczowej infrastruktury transportowej, a podpisana przez ministrów państw członkowskich UE ds.
telekomunikacji i konkurencyjności w Tallinie, 18 lipca 2017 roku.

Japoński system 5G do monitoringu środowiska pojazdu autonomicznego (TTT, A. Frost,
17.11.2017)

Kanadyjska Sieć Autonomicznej Mobilności (TTT – Traffic Technology Today, A. Frost,
15.11.2017)

Polska, jako jedno z 29 państw, podpisała również (Rzym, 23 marca
2017) list intencyjny w sprawie włączenia się w projekty testujące rozwiązania w obszarze pojazdów połączonych i autonomicznych. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju jest członkiem zespołu ds. pojazdów
autonomicznych, działającego w ramach utworzonej przez Komisję
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Europejską w październiku 2015 roku Grupy Wysokiego Szczebla GEAR
2030, której celem jest analiza wyzwań stojących przed przemysłem
motoryzacyjnym i przygotowanie propozycji dotyczących niezbędnych
zmian prawnych.

Kontekst prawny
23 marca 2016 roku weszły w życie zmiany przepisów Konwencji o ruchu
drogowym (sporządzonej w Wiedniu, 8 listopada 1968), dodające ustęp
5bis w art. 8 oraz rozszerzające treść art. 39 ust.1. Zmiany te umożliwiają stosowanie w pojazdach zaawansowanych technologicznie systemów, pozwalających na częściowe przejęcie przez pojazd czynności
wykonywanych przez kierowcę. Nowe przepisy nie negują jednak zasady
ostatecznego decydowania przez kierowcę w kwestiach związanych z ruchem pojazdu i traktowania woli kierującego pojazdem jako nadrzędnej
wobec systemów pojazdu. Obecnie rozważa się opracowanie przepisów
umożliwiających dopuszczanie do ruchu pojazdów autonomicznych, pod
warunkiem że dany typ pojazdu uzyska świadectwo homologacyjne typu
WE i wyposażony będzie w master switch, który umożliwi kierowcy natychmiastowe przejęcie kontroli nad pojazdem w dowolnej chwili.

Symulator firmy Cruden
do testowania pojazdów
autonomicznych
(ATTI – Automotive
Testing Technology
International, R. Evans,
22.11.2017)

niesienie odpowiedzialności za szkody (w całości lub znacznej części) na
producenta pojazdu lub producenta jego systemu sterowania. Zmiany będą
też wymagały regulacje karne. Należy bowiem ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek pojazdu autonomicznego – jego posiadacz, aktualny
pasażer, producent czy może programista systemu, który zawiódł.

Prace wstępne nad automatyzacją ruchu w Polsce
Obecnie w Polsce testowanie pojazdów autonomicznych możliwe jest
jedynie na drogach zamkniętych dla ruchu, podczas gdy państwa,
w których przemysł motoryzacyjny osiągnął w zakresie automatyzacji
pojazdów już znaczne postępy (np. Niemcy, Francja, Hiszpania czy
Szwecja), są zainteresowane prowadzeniem testów transgranicznych.
W Polsce propozycja wyjściowa w tym zakresie pojawiła się jak na razie
tylko w projekcie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Jaworzno, jako pierwsze miasto w Polsce, przygotowuje infrastrukturę dla
testów samochodów elektrycznych/autonomicznych i jest gotowe podjąć
ryzykowne wyzwanie udostępnienia swoich ulic na potrzeby przeprowadzania badań w ruchu miejskim przez zainteresowanych producentów
pojazdów autonomicznych. W dniu 8 sierpnia 2017 r. Instytut Transportu
Samochodowego, miasto Jaworzno i firma Comtegra SA podpisały list
intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowań do przeprowadzenia testów w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego. Podczas
konferencji „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego” we wrześniu 2017 r. na wybranych odcinkach ulic Warszawy odbyły się pierwsze
pokazowe przejazdy samochodów semi-autonomicznych.

Przygotowywany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (UC 89) zawiera definicję pojazdu autonomicznego, którym jest pojazd wyposażony w technologie
i systemy sprawujące kontrolę nad ruchem tego pojazdu i umożliwiające jego ruch bez udziału kierowcy.

Pierwszy polski pojazd semi-autonomiczny. W chwili obecnej Jurek-Yaris widzi zarys
drogi oraz jest w stanie samodzielnie przyspieszać i hamować. Wydawanie komend
komputerowi auta odbywa się za pomocą klasycznej, bezprzewodowej klawiatury, myszy i pada znanego z gier telewizyjnych (Kuba Brzeziński, Autofakty.pl).

Dylemat brytyjskich ubezpieczycieli (TTT, A. Frost, 7.11.2017)

W świetle obecnych uregulowań (art. 436 kodeksu cywilnego) to posiadacz autonomicznego pojazdu (najczęściej właściciel) ponosiłby odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd, niezależnie
od zakresu możliwości wpływania na jego ruch. Obecnie rozważa się prze-
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Automatyzacja ruchu drogowego cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. Wyniki ogólnoeuropejskich badań kierowców ThinkGoodMobility (internetowa ankieta objęła ponad 12 000 respondentów w 11
krajach) z początku 2017 r. pokazują, że Polacy są bardziej od innych Europejczyków otwarci na innowacje w motoryzacji i wprowadzenie na drogi
pojazdów autonomicznych. Wywiady w grupach fokusowych wykazały
ponadto, że swoje poparcie dla automatyzacji ruchu Polacy warunkują
wysokim poziomem bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań i zachowaniem możliwości przejęcia nad pojazdem kontroli w dowolnym momencie.
Jacek Malasek
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl
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Sylwia Pogodzińska
mgr inż., Instytut Inżynierii Drogowej,
Kolejowej i Transportu, Politechnika
Krakowska, ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków, tel.: 12 628 2158,
e-mail: spogodzinska@pk.edu.pl

Szacowanie natężenia ruchu rowerowego
na podstawie danych
z systemu rowerów miejskich1

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę szacowania natężenia
ruchu rowerowego na podstawie danych GPS z systemu rowerów miejskich. Badania wykonano na przykładzie miasta Krakowa, wykorzystując dane o dobowym natężeniu ruchu rowerowego z 5 pętli pomiaru
automatycznego oraz dane GPS z systemu rowerów miejskich Wavelo.
Na podstawie dwuczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) oraz testu
post-hoc Tukey’a określono wpływ czynników „lokalizacja” i „dzień
tygodnia” na udział rowerów systemu miejskiego w całym potoku
rowerzystów. Wykazano, że badany udział zmienia się statystycznie
istotnie pomiędzy analizowanymi lokalizacjami. W przypadku udziału
szacowanego w poszczególnych dniach tygodnia zmiana jest nieistotna.
Wyznaczona zależność pomiędzy ogólnym natężeniem ruchu rowerowego i natężeniem ruchu rowerów systemu Wavelo charakteryzuje się
wysokimi współczynnikami determinacji R2 (przekraczającymi wartość 0,90) oraz średnim błędem oszacowania nie większym od 11,5%.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na możliwość szacowania
natężenia całości ruchu rowerowego na podstawie danych GPS z systemu rowerów miejskich. Praktyczne wdrożenie takiego sposobu szacowania natężenia ruchu rowerowego wymaga jednak przeprowadzenia
pomiarów kontrolnych weryfikujących opracowane zależności wraz
z określeniem wpływu lokalizacji przekroju pomiarowego.
Słowa kluczowe: natężenie ruchu rowerowego, system rowerów miejskich, dane GPS, Wavelo.

Wprowadzenie1
Od wielu lat prowadzone są działania promujące rower
jako atrakcyjną alternatywę dla ruchu zmotoryzowanego, budowane są nowe obiekty infrastruktury rowerowej,
a standard istniejących jest stopniowo podnoszony.W następstwie tych starań rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Konieczne jest zatem nowe
i szersze spojrzenie na ruch rowerowy, jego bezpieczeństwo,
planowanie oraz projektowanie infrastruktury rowerowej,
której standard powinien być dostosowany do rosnących
potrzeb i wymagań tej grupy użytkowników.
Podstawową charakterystyką ruchu rowerowego, określającą m.in. wymagany standard techniczny infrastruktury, jest jego natężenie. W odróżnieniu od ruchu zmotoryzowanego pozyskanie danych o natężeniu ruchu rowerowego
i jego prognozowanie nie jest zagadnieniem prostym i nastręcza badaczom wiele problemów. Przyczyną jest silna
zależność natężenia ruchu rowerowego m.in. od obecności
i standardu infrastruktury rowerowej, parametrów ruchu
pojazdów poruszających się po danej drodze (m.in. natęże1

©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

nia ruchu, prędkości pojazdów, udziału pojazdów ciężkich),
warunków atmosferycznych. Oznacza to trudności w przyjmowaniu takich samych charakterystyk ruchu rowerowego
w różnych lokalizacjach. Ponadto ruch rowerowy może odbywać się po jezdni, chodniku, dedykowanej infrastrukturze, co stanowi przeszkodę w stosowaniu automatycznych
technik pomiaru ruchu. Stacje ciągłego pomiaru ruchu rowerowego wciąż są niestety rzadkością. Z kolei trudnością
w zastosowaniu technik manualnych i wyrywkowych pomiarów automatycznych jest często brak adekwatnych danych o dobowej, tygodniowej i sezonowej zmienności ruchu
rowerowego, a tym samym niemożność wykorzystania wyników pomiarów krótkotrwałych do szacowania np. natężeń dobowych.
Opisane powyżej trudności w pozyskiwaniu danych
o natężeniu ruchu rowerowego skłaniają do poszukiwania
nowych, bardziej efektywnych sposobów jego szacowania.
Od kilkunastu lat bardzo popularne są metody wykorzystujące technikę GPS. Takie dane, pochodzące ze specjalnych aplikacji na telefon komórkowy, były wykorzystane
m.in. w pracach[1], [2], [3]. W artykule przedstawiono
metodę szacowania natężenia ruchu rowerowego opartą na
danych GPS z systemu rowerów miejskich. Analizę wykonano na podstawie danych z 5 stacji ciągłego automatycznego pomiaru ruchu rowerowego w Krakowie oraz danych
geolokalizacyjnych z systemu rowerów miejskich Wavelo,
funkcjonującego na obszarze miasta. Zbadano wpływ lokalizacji przekroju, w którym szacowane jest natężenie ruchu
i dnia tygodnia, na udział rowerów systemu miejskiego w całym potoku rowerzystów. Badania przedstawione w artykule stanowią wstęp do bardziej złożonych analiz nad
zmiennością natężenia ruchu rowerowego i możliwościami
jego szacowania bez pracochłonnych pomiarów.

Przegląd literatury
Stosowane metody szacowania natężenia
ruchu rowerowego
Natężenie jest podstawowym parametrem ruchu wykorzystywanym w pracach planistycznych, projektowych,
analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpływu
danej inwestycji na środowisko. Studia literatury zagranicznej wskazują, że natężenie ruchu rowerowego jest najczęściej szacowane na podstawie pomiarów krótkotrwałych, których wyniki przemnażane są przez odpowiednie
współczynniki dobowej, tygodniowej i sezonowej zmienności ruchu.
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W badaniach aktywności i bezpieczeństwa rowerzystów
prowadzonych w Montrealu [4] wykorzystano profile
zmienności ruchu rowerowego opracowane na podstawie
danych z 5 stacji pomiarów ciągłych funkcjonujących na
obszarze miasta [5]. Dane z przekrojowych pomiarów automatycznych wykorzystano również m.in. w analizach ryzyka wystąpienia wypadku z udziałem rowerzystów wykonywanych w Los Angeles [6] oraz w pracach nad programem
monitorowania ruchu niechronionych użytkowników dróg
w Blacksburg (Wirginia, USA) [7]. W analizach bezpieczeństwa rowerzystów prowadzonych w Holandii [8] i Szwecji
[9] współczynniki zmienności natężenia ruchu rowerowego
w czasie zaczerpnięto z badań krajowych. Z kolei w modelach szacowania ryzyka wypadków z udziałem rowerzystów
opracowanych dla stanu Queensland w Australii średniodobowe natężenie ruchu rowerowego wyznaczono na podstawie współczynników zmienności ruchu wyznaczonych
w Nowej Zelandii [10]. Sami autorzy raportu stwierdzili,
że nie wiadomo w jakim stopniu współczynniki te odpowiadają warunkom panującym w Australii.
Celem pracy [11] było ustalenie postaci modeli ryzyka
wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu
w stanie Victoria w Australii. W badaniach wykorzystano
wartości średniodobowego natężenia ruchu rowerowego
wyznaczone w pomiarach prowadzonych na obszarze całego stanu. Pomiarami objęte były tylko główne trasy sieci
drogowej. Natężenie ruchu rowerowego na pozostałych odcinkach obliczono na podstawie danych socjoekonomicznych, tj. udziału podróży wykonywanych rowerem do pracy w całkowitej liczbie podróży realizowanych w tym celu.
Wyznaczenie relatywnych wskaźników wypadkowych
odnoszących się do różnych typów infrastruktury rowerowej było przedmiotem badań opisanych w [12]. Ze względu na brak szczegółowych danych o ruchu rowerowym,
autor posłużył się w obliczeniach wynikami dwugodzinnych manualnych pomiarów natężenia ruchu rowerowego
prowadzonych w czasie szczytu popołudniowego. Uznał,
że porównawczy charakter analizy (wyznaczenie wskaźników relatywnych, nie bezwzględnych) pozwala na zastosowanie takiego uproszczenia. Inną metodę przyjęto
w analizach bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg prowadzonych w stanie Michigan w USA [13].
Z uwagi na brak danych o natężeniach ruchu pieszych
i rowerzystów dla całego stanu, tzw. podstawową funkcję
bezpieczeństwa (tzw. Safety Performance Functions, SPF)
zbudowano jedynie w oparciu o dane o natężeniu ruchu
pojazdów silnikowych.
Dane GPS w analizach ruchu rowerowego
W ostatnich latach coraz większą popularność w procesie
pozyskiwania danych o ruchu drogowym zyskują metody
oparte na technice GPS. W porównaniu do tradycyjnych
metod pomiaru ruchu (jak metody manualne, automatyczne z wykorzystaniem detektorów pneumatycznych lub
kamer video) technologia GPS pozwala na gromadzenie
w krótkim czasie ogromnych ilości danych o ruchu, nie tylko w pojedynczych przekrojach lub na krótkich odcinkach
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drogi, ale także w ciągu całej podróży. Metoda wymaga
wprawdzie wyposażenia pojazdu w rejestrator GPS, jednak
stosowanie tego typu urządzeń staje się obecnie w przypadku rowerów miejskich normą. Dostępne są także darmowe
aplikacje na telefon komórkowy pozwalające na rejestrowanie danych geolokalizacyjnych pojedynczych podróży.
Technika GPS nie wymaga zastosowania dodatkowego
sprzętu i specjalistycznego oprogramowania, a obliczenia
parametrów ruchu na podstawie danych GPS można wykonać przy użyciu powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych.
W analizach ruchu rowerowego dane GPS zostały po raz
pierwszy wykorzystane w 2007 roku [14]. Celem tych badań
było wyznaczenie modelu wyboru trasy przejazdu przez rowerzystów z uwzględnieniem wypływu infrastruktury rowerowej. W pomiarach wzięło udział 51 ochotników (wybranych na podstawie płci, wieku, miejsca zamieszkania i miejsca pracy), którzy wykonali łącznie 938 podróży. Podobne
badania prowadzono m.in. w Zurichu (Szwajcaria) [15]
i Portland (Stan Oregon w USA) [16], [17] na podstawie
odpowiednio około 2500 i 1500 podróży.
Możliwość pozyskania danych GPS o ruchu rowerowym
za pomocą specjalnej aplikacji na telefon komórkowy była
po raz pierwszy testowana w 2010 roku w Los Angeles
[18]. Od tamtej pory powstało wiele podobnych aplikacji
m.in. w San Francisco [19], Austin [20], Madrycie [21]
i Holandii [22]. Obecnie popularne są takie serwisy jak
Endomondo, Strava, Map My Ride, Ride with GPS, które
umożliwiają rejestrowanie aktywności fizycznej ich użytkowników (w tym jazdę na rowerze).
W 2013 roku w Reykjaviku dane z serwisu Strava zostały wykorzystane do utworzenia tzw. heat mapy, czyli
mapy rozkładu ruchu rowerowego w sieci ulicznej, oraz
analizy wyboru trasy przejazdu przez rowerzystów [1].
Dane ze Stravy były również podstawą badań zależności
pomiędzy poziomem stresu komunikacyjnego (tzw. Level
Of Traffic Stress, LTS) a częstością występowania wypadków z udziałem rowerzystów i ich ciężkością w New
Hampshire w USA [3].
Dane GPS o ruchu rowerowym wykorzystywane były
m.in. w modelach wyboru trasy przejazdu przez rowerzystów [23], analizach bezpieczeństwa i identyfikacji parametrów ruchu rowerowego (takich jak prędkość, przyspieszenia, opóźnienia) [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30],
szacowaniu natężenia ruchu rowerowego [2], analizach
możliwości zastosowania modeli symulacji mikroskopowej
ruchu pojazdów silnikowych w badaniach ruchu rowerowego [31], analizach wpływu infrastruktury rowerowej na
stopień aktywności fizycznej ludności [32]. Liczba podróży
uwzględnianych w ww. badaniach wynosiła od kilkunastu
do ponad 10 000.
Dane z systemu rowerów miejskich w badaniach
ruchu rowerowego
Poza urządzeniami geolokalizacyjnymi i aplikacjami na
telefon komórkowy źródłem danych GPS o ruchu rowerowym jest system rowerów miejskich. Dane o podróżach
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z systemu rowerów miejskich były podstawą badań wpływu systemu na bezpieczeństwa rowerzystów i ich zdrowie
[33] oraz analiz wpływu infrastruktury rowerowej na komfort podróżowania i bezpieczeństwo tej grupy użytkowników [34], [35]. W Waszyngtonie (USA) dane te zostały
wykorzystane w ocenie różnic demograficznych i socjoekonomicznych pomiędzy rowerzystami korzystającymi z rowerów miejskich okazjonalnie i codziennie oraz rowerzystami niekorzystającymi z systemu [36]. Dane GPS z systemu
rowerów miejskich posłużyły również do kwantyfikacji zależności natężenia ruchu rowerowego od warunków pogodowych [37], a wraz z informacjami o zagospodarowaniu
terenu umożliwiły analizę oddziaływania tego zagospodarowania na natężenie ruchu rowerowego [38].
Krakowski system rowerów miejskich poddany był analizie pod kątem zmienności liczby wypożyczeń w poszczególnych miesiącach, dniach tygodnia, godzinach doby oraz
czasu wypożyczenia [39]. Autorzy badań wyznaczyli, które
stacje wypożyczenia i zwrotów wykorzystywane są najczęściej, oraz wskazali trasy, które są najczęściej wybierane
przez użytkowników rowerów miejskich podczas podróży.
Podsumowanie z przeglądu literatury
Najprostszymi i wciąż najbardziej popularnymi metodami wyznaczania natężenia ruchu rowerowego są doraźne, kilkugodzinne pomiary manualne i automatyczne.
Szacowanie np. natężeń dobowych na ich podstawie jest
niestety obarczone dużym prawdopodobieństwem błędu,
co wynika z braku wiarygodnych danych o dobowej, tygodniowej czy sezonowej zmienności ruchu rowerowego. Jak
wynika z przeglądu literatury, w badaniach wykorzystuje
się zwykle współczynniki zmienności ruchu opracowane
na podstawie kilku wybranych lokalizacji w danym mieście, niekiedy również w całym regionie czy kraju. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że w zależności m.in. od funkcji
drogi, zagospodarowania jej otoczenia, obecności i standardu infrastruktury rowerowej zmienność ruchu rowerowego
w czasie może być inna w poszczególnych lokalizacjach i to
w obrębie jednego miasta, nie mówiąc już o całym regionie
czy kraju.
Opisany powyżej problem może być rozwiązany poprzez wykorzystanie w analizach danych z systemu rowerów miejskich. Wymaga to jednak założenia, że rowerzyści
korzystający z rowerów systemu miejskiego stanowią losową próbę całej populacji rowerzystów w danym mieście,
a charakterystyki ruchu tej grupy rowerzystów pozostają
w związku z charakterystykami ruchu całej populacji rowerzystów.
Jak do tej pory nie analizowano możliwości szacowania
natężenia ruchu rowerowego w sieci ulicznej w oparciu
o natężenie ruchu rowerów systemu miejskiego. Metoda ta,
na tle innych wykorzystujących dane geolokalizacyjne, wyróżnia się stosunkowo niskim nakładem finansowym oraz
lepszym odzwierciedleniem rzeczywistych charakterystyk
całego potoku rowerzystów. Nie ma bowiem konieczności
zakupu danych GPS, które powinny obejmować dużą próbę badawczą w skali całego miasta. Takie dane mogą po-

chodzić z dużych i popularnych serwisów takich jak np.
Strava. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby korzystające z dedykowanych serwisów i aplikacji na telefon komórkowy często jeżdżą na rowerze w sposób wyczynowy.
Wynika stąd, że prędkości czy przyspieszenia osiągane
przez taką grupę rowerzystów mogą się istotnie różnić od
parametrów osiąganych przez pozostałych rowerzystów.
Celem własnych badań było znalezienie zależności pomiędzy całkowitym natężeniem ruchu rowerowego a natężeniem ruchu rowerów systemu miejskiego. Takie badania
mogą być częściową odpowiedzią na pytanie, czy można
traktować użytkowników rowerów miejskich jako losową
próbę z ogólnego zbioru rowerzystów.
Obliczenia przeprowadzano na przykładzie miasta
Krakowa, gdzie system rowerów miejskich funkcjonuje od
2008 roku. Od wiosny 2017 system nosi nazwę Wavelo,
a jego operatorem jest firma BikeU. Badania przeprowadzono w 4 krokach: 1) ustalono dobowe natężenie ruchu
rowerowego w 5 miejscach usytuowania stacji ciągłego pomiaru ruchu w okresie od 1 do 23 czerwca 2016; 2) na
podstawie danych GPS z systemu rowerów miejskich wyznaczono natężenie ruchu rowerów Wavelo w miejscach
lokalizacji pętli pomiarowychw przyjętym okresie analizy;
3) za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji określono
wpływ lokalizacji przekroju pomiarowego i dnia tygodnia
na badaną zależność; 4) wyznaczono postać funkcji opisującej związek pomiędzy całkowitym natężeniem ruchu rowerowego i natężeniem ruchu rowerów systemu Wavelo.

Dane wykorzystywane w analizach
Na obszarze Krakowa działa obecnie 5 stacji automatycznego pomiaru ruchu rowerowego. Są one zlokalizowane
na: Bulwarach Wiślanych, ulicach: Kotlarskiej, Mogilskiej,
Wadowickiej i Wielickiej (rys. 1). Informacje o dobowym

Rys. 1. Lokalizacja stacji ciągłego automatycznego pomiaru ruchu rowerowego w Krakowie:
1) ul. Mogilska, 2) ul. Kotlarska, 3) Bulwary Wiślane, 4) ul. Wielicka, 5) ul. Wadowicka
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.openstreetmap.org
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natężeniu ruchu rowerowego w ww. lokalizacjach są dostępne na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie. Powyższe dane
obejmują okres od 18 listopada 2016 roku i są na bieżąco
aktualizowane.
Szczegółowe dane GPS z systemu Wavelo z okresu od
1 czerwca do 23 czerwca 2017 roku zostały udostępnione
przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie. Długość przyjętego okresu analizy wynikała ze
znacznej liczby danych GPS rejestrowanych przez system
oraz żmudnego i czasochłonnego procesu ich przetwarzania.
Okres analizy dobrano w taki sposób, aby obejmował wyłącznie dni przypadające w czasie trwania roku szkolnego.
Udostępnione dane geolokalizacyjne pozwoliły na wyznaczenie dobowego natężenia ruchu rowerów systemu
Wavelo w miejscach lokalizacji pętli pomiarowych w każdym dniu analizowanego okresu osobno. Zebrane informacje wraz z danymi o całkowitym natężeniu ruchu rowerowego zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Natężenie ruchu wszystkich rowerów i rowerów systemu Wavelo
w okresie 01.06.2017 r.–23.06.2017 r. w miejscach lokalizacji stacji
pomiaru automatycznego
Data

Bulwary
ul. WadoDzień ul. Mogilska ul. Kotlarska
ul. Wielicka
Wiślane
wicka
tygodnia Q
Qcałk Qwavelo Qcałk Qwavelo Qcałk Qwavelo Qcałk Qwavelo Qcałk
wavelo

2017-06-01 Czw

251

4631

223

3415

309

3623

78

1460

97

1115

2017-06-02

219

4399

225

3263

283

3494

75

1333

88

1041

198

2802

191

2255

296

4020

55

1115

52

593

Pt

2017-06-03 Sob
2017-06-04 Ndz

86

1905

109

1513

197

2961

46

799

28

338

2017-06-05 Pon

205

3894

211

2835

228

2552

76

1131

86

992

2017-06-06

Wt

239

4227

210

3098

285

2579

95

1322

98

1052

2017-06-07

Śr

243

4213

236

3087

292

2728

82

1245

104

1099

przyjętym poziomie ufności), to można zbudować jeden
model opisujący badaną zależność. W przeciwnym wypadku (tj. jeżeli w analizowanych przypadkach udział rowerów
Wavelo w całym potoku rowerów będzie się statystycznie
istotnie różnił) należy wyznaczyć osobne modele badanej
zależności, gdyż model zbudowany na podstawie całości
danych będzie generować istotne błędy.
W celu oceny wpływu poszczególnych czynników na
udział rowerów Wavelo w całym potoku rowerzystów wykonano analizę wariancji ANOVA [40]. Uwzględniono w niej
dwa czynniki, tj. lokalizację przekroju pomiarowego i dzień
tygodnia. Czwartek, 15 czerwca, był dniem ustawowo wolnym od pracy (święto Bożego Ciała) i z uwagi na możliwość
występowania odmiennego charakteru ruchu w tym czasie
zdecydowano się na wykluczenie z obliczeń tego dnia wraz
z dniem przypadającym bezpośrednio po nim, tj. piątkiem
16 czerwca.
W tabeli 2 zestawiono wartości średniego udziału rowerów Wavelo w całym potoku rowerzystów w poszczególnych lokalizacjach i dniach tygodnia. Z przedstawionych
danych wynika, że badany udział osiąga średnią wartość na
poziomie 8%.
Wyniki dwuczynnikowej analizy wariancji przedstawio
no w tabeli 3. Na ich podstawie można stwierdzić, że udział
rowerów Wavelo w całym potoku rowerzystów jest zbliżony we wszystkich dniach tygodnia. Różni się on jednak
istotnie pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami przekroTabela 2
Udział rowerów Wavelo w całym potoku rowerzystów
w poszczególnych lokalizacjach i dniach tygodnia – wartości średnie
Wielkość próby

Średnia Qwavelo/Qcałkowite

Lokalizacja

2017-06-08 Czw

247

4522

224

3460

284

3125

100

1553

108

1024

Bulwary Wiślane

21

0.0983

2017-06-09

256

4310

223

3370

303

3109

73

1431

94

1026

ul. Kotlarska

21

0.0774

2017-06-10 Sob

81

1301

77

913

90

1084

40

492

28

379

ul. Mogilska

21

0.0621

2017-06-11 Ndz

158

2690

189

2305

340

4043

72

1096

46

522

ul. Wadowicka

21

0.0938

2017-06-12 Pon

208

3391

182

2450

201

1963

72

1287

89

987

ul. Wielicka

21

0.0681

2017-06-13

Wt

250

4329

238

3091

247

2179

103

1370

111

1158

105

0.0800

2017-06-14

Śr

Pt

Suma

236

3686

211

2610

186

1931

75

1166

79

913

2017-06-15 Czw

180

2662

148

2363

365

4658

89

1311

66

606

Pon.

15

0.0776

2017-06-16

100

1484

103

1089

105

948

29

628

41

463

Wt.

15

0.0783

2017-06-17 Sob

67

661

49

449

77

454

26

221

17

181

Śr.

15

0.0895

2017-06-18 Ndz

146

2024

141

1607

290

2936

65

860

60

447

Czw.

15

0.0781

2017-06-19 Pon

275

4546

248

3338

236

2835

107

1529

83

1131

Pt.

15

0.0744

2017-06-20

Wt

300

4995

261

3749

313

3559

111

1572

105

1005

Sob.

15

0.0808

2017-06-21

Śr

333

5047

290

3835

333

3146

100

1605

108

991

Ndz.

15

0.0808

2017-06-22 Czw

316

4956

285

3619

375

3179

106

1593

112

1003

Suma

105

0.0800

2017-06-23

205

2746

166

1838

155

1283

70

790

66

699

Pt

Pt

Dzień tygodnia

Tabela 3

Metodologia analiz
Udział rowerów Wavelo w całym potoku rowerzystów
może być inny w poszczególnych lokalizacjach, dniach tygodnia, w okresie wakacji (w stosunku do okresu trwania
roku szkolnego), w dniach ustawowo wolnych od pracy
(w stosunku do pozostałych dni). Przyjęto zatem, że jeżeli
udział ten, np. w dniach powszednich i dniach wolnych od
pracy, nie będzie statystycznie istotnie różny (przy pewnym
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Wyniki analiz wariancji ANOVA
SS

Df

MS

F

p

Fcrit
(dla α=0,05)

Lokalizacja

0.020912

4

0.005228

21.999

< 0.001

2.503

Dzień tygodnia

0.002028

6

0.000338

1.422

0.214

2.231

Lokalizacja x
Dzień tygodnia

0.003301

24

0.000138

0.579

0.937

1.674

Błąd

0.017152

70

0.000245

Całość

0.043393
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Tabela 4

Tabela 5

a · Qwavelob

a · Qwavelob

a · Qwavelob

ul. Kotlarska
+ ul. Mogilska
+ ul. Wielicka

postać
modelu

ul. Mogilska +
ul. Wielicka

lokalizacja

ul. Kotlarska
+ ul. Wielicka

Modele oszacowania natężenia ruchu rowerów na podstawie
natężenia rowerów miejskich – dane z ul. Kotlarskiej,
ul. Mogilskiej i ul. Wielickiej
ul. Wielicka

Wyniki testu Tukey’a, dla poziomu ufności równego
0,95 zaprezentowano w tabeli 4.
Z testu Tukey’a wynika, że na poziomie istotności równym 0,05 różnica udziału rowerów systemu miejskiego
w całkowitej liczbie wszystkich rowerów nie jest statystycznie istotna na: Bulwarach Wiślanych i ulicy Wadowickiej,
na ulicy Kotlarskiej i ulicy Wielickiej, na ulicy Mogilskiej
i ulicy Wielickiej. W pozostałych przypadkach różnice te są
statystycznie istotne.
Na podstawie uzyskanych wyników analizy wariancji
i testu Tukey’a oraz zgodnie z przyjętym wcześniej założeniem o wpływie istotności różnic stwierdzonych za pomocą
analizy wariancji ANOVA na sposób budowania modeli

Postaci uzyskanych zależności, które dobrano na podstawie największej wartości współczynnika determinacji R2
oraz z pominięciem danych odstających, wraz ze statystykami opisowymi i miarami dopasowania poszczególnych
modeli, przedstawiono w tabeli 5.
Porównując zestawione w tabeli 5 zależności, zdecydowano się na przyjęcie dwóch modeli, tj. jednego w przypadku danych z ul. Kotlarskiej oraz osobnego w przypadku
danych z ul. Mogilskiej i ul. Wielickiej. Modele te charakteryzują się największymi wartościami współczynnika determinacji R2 oraz najniższą wartością współczynnika
zmienności v. Największy średni błąd względny oszacowania natężenia rowerzystów na podstawie natężenia rowerów Wavelo charakteryzuje model utworzony na podstawie
danych ze wszystkich 3 lokalizacji i wynosi on 12,8%. Błąd
ten jest statystycznie istotnie większy (na poziomie ufności
równym 0,95) od błędu dla zależności opracowanej tylko

ul. Mogilska

gdzie:
qα,k,N-k – kwantyl rozkładu studentyzowanego rozstępu
wyznaczony z tablic dla poziomu istotności α;
k, N-k – stopnie swobody dla rozkładu studentyzowanego rozstępu; N – liczebność całkowita (w badanym przypadku N=105); k – liczba grup
(lokalizacji, w badanym przypadku k=5);
MSbłąd – średni kwadrat dla błędu z analizy wariancji
(tab. 3);
n – liczebność grup (w badanym przypadku n=21).

zdecydowano o konieczności wyznaczenia osobnej zależności opisującej związek pomiędzy całkowitym natężeniem
ruchu rowerowego a natężeniem rowerów systemu miejskiego w przypadku Bulwarów Wiślanych i ulicy Wado
wickiej. W przypadku pozostałych lokalizacji test Tukey’a
nie daje jednoznacznej odpowiedzi co do właściwego sposobu budowania modeli. Wyznaczono zatem sześć zależności
na podstawie prób z następujących miejsc:
• ul. Kotlarskiej,
• ul. Mogilskiej,
• ul. Wielickiej,
• ul. Kotlarskiej i ul. Wielickiej,
• ul. Mogilskiej i ul. Wielickiej,
• łącznie z wszystkich trzech lokalizacji.

ul. Kotlarska

jów pomiarowych. Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
o braku interakcji pomiędzy czynnikami lokalizacja i dniem
tygodnia.
Aby ocenić, pomiędzy którymi lokalizacjami przekroju
pomiarowego opisywany udział różni się istotnie, wykonano test post hoc Tukey’a [40]. Polega on na porównaniu
bezwzględnej wartości różnicy pomiędzy dwoma średnimi
(w badanym przypadku są to średnie wartości błędu oszacowania całkowitego natężenia ruchu rowerowego na podstawie natężenia rowerów systemu miejskiego dla porównywanych lokalizacji) z tzw. najmniejszą istotną różnicą
NIR. O statystycznej istotności porównywanych średnich
można mówić wówczas, gdy ich bezwzględna różnica jest
większa od wartości NIR. W teście Tukey’a wartość NIR
wyznacza się z poniższej zależności:
		
(1)

a · Qwavelo + b

a · Qwavelo2 +
b · Qwavelo

a · Qwavelob

A

4.2919

23.1279

20.0954

12.7074

0.0001

16.3486

Wyniki testu Tukey’a dla czynnika „Lokalizacja”

B

1.2122

0.9398

0.9389

191.3597

16.5255

0.9837

qα,k,N-k

3.94

NIR

0.0135

wielkość
próby

19

20

20

40

38

60

R2

0.976

0.896

0.746

0.949

0.958

0.925

φ2

0.024

0.104

0.254

0.051

0.042

0.075

błąd średni
[%]

0.074

0.093

0.116

0.098

0.106

0.128

|xi – xj|

|xi – xj| > NIR

Bulwary Wiślane – ul. Kotlarska

0.0210

Tak

Bulwary Wiślane – ul. Mogilska

0.0363

Tak

Bulwary Wiślane – ul. Wadowicka

0.0046

Nie

Bulwary Wiślane – ul. Wielicka

0.0302

Tak

ul. Kotlarska – ul. Mogilska

0.0153

Tak

ul. Kotlarska – ul. Wadowicka

0.0164

Tak

ul. Kotlarska – ul. Wielicka

0.0092

Nie

ul. Mogilska – ul. Wadowicka

0.0317

Tak

ul. Mogilska – ul. Wielicka

0.0061

Nie

ul. Wadowicka – ul. Wielicka

0.0256

Tak

Σ

0.033

0.076

0.101

0.087

0.072

0.093

Υ

0.452

0.822

0.865

0.892

0.679

0.724

błąd min [%]

0.006

0.002

0.006

0.001

0.001

0.002

błąd max [%]

0.124

0.253

0.374

0.368

0.254

0.358

gdzie: R2 – współczynnik determinacji,
φ2 – współczynnik zbieżności,
σ – odchylenie standardowe błędu oszacowania,
υ – współczynnik zmienności błędu oszacowania.
Uwaga: pogrubioną czcionką oznaczono modele przyjęte do dalszych analiz
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na podstawie danych z ulicy Kotlarskiej. W przypadku ulic
Mogilskiej i Wielickiej średnie wartości błędu oszacowania
natężenia rowerzystów dla wszystkich zbudowanych zależności nie różnią się istotnie na poziomie ufności równym
0,95.

Wyniki analiz
Na rysunku 2 przedstawiono wyznaczone zależności
natężenia ruchu rowerowego od natężenia ruchu rowerów systemu Wavelo dla 3 wyróżnionych przypadków,
tj. Bulwarów Wiślanych i ulic Wadowickiej, Kotlarskiej
Mogilskiej i Wielickiej oraz (do celów porównawczych)
dla wszystkich 5 lokalizacji razem. W tabeli 6 zestawiono
postaci, statystyki opisowe i miary jakości dopasowania
dla wszystkich zbudowanych zależności. We wszystkich
opracowanych modelach natężenie ruchu rowerów systemu miejskiego w ponad 90% opisuje zmienność całkoTabela 6
Modele oszacowania natężenia ruchu rowerów
na podstawie natężenia rowerów miejskich
lokalizacja

Bulwary Wiślane
+ ul. Wadowicka

ul. Kotlarska

ul. Mogilska
+ ul. Wielicka

Wszystkie
lokalizacje

postać modelu

a · Qwavelob

a · Qwavelob

a · Qwavelo2
+ b · Qwavelo

a · Qwavelob

A

13.2457

4.2919

0.0001

10.8479

B

0.9587

1.2122

16.5255

1.0413

40

19

38

99

2

0.969

0.976

0.958

0.916

φ2

0.031

0.024

0.042

0.084

błąd średni [%]

0.104

0.074

0.106

0.178

Σ

0.078

0.033

0.072

0.121

Υ

0.757

0.452

0.679

0.680

błąd min [%]

0.003

0.006

0.001

0.001

błąd max [%]

0.299

0.124

0.254

0.472

wielkość próby
R

gdzie: R – współczynnik determinacji,
φ2 – współczynnik zbieżności,
σ – odchylenie standardowe błędu oszacowania,
υ – współczynnik zmienności błędu oszacowania.
2

Rys. 2. Modele szacowania natężenia ruchu rowerów na podstawie natężenia rowerów
miejskich
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witego natężenia ruchu rowerzystów. Średni procentowy
błąd oszacowania natężenia rowerzystów na podstawie
natężenia rowerów Wavelo wynosi 7,4%, 10,4% i 10,6%
odpowiednio w przypadku ul. Kotlarskiej, Bulwarów
Wiślanych i ulic Wadowickiej, Mogilskiej i Wielickiej. Dla
modelu opracowanego dla wszystkich 5 lokalizacji błąd
ten jest znacznie większy i wynosi niemal 18%. Niemniej
jednak, w przypadku niektórych analiz błąd oszacowania
natężenia ruchu na takim poziomie może nie wpływać
istotnie na wyniki tychże badań, dlatego zdecydowano się
na zaprezentowanie również tej zależności.

Podsumowanie i wnioski
Celem artykułu było pokazanie możliwości szacowania
natężenia ruchu rowerowego na podstawie danych o ruchu rowerów miejskich. Analizy wykonano na podstawie danych z 5 stacji ciągłego automatycznego pomiaru
ruchu rowerowego w Krakowie oraz danych GPS z systemu rowerów miejskich Wavelo. Wykazano, że udział
rowerów Wavelo w całym potoku rowerzystów nie jest
zależny od dnia tygodnia i wynosi średnio 8%. Udział ten
różni się jednak statystycznie istotnie pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami przekrojów pomiarowych. Może to
wynikać z charakteru ruchu odbywającego się po danej
ulicy, jej funkcji w sieci ulicznej, gęstości stacji roweru
miejskiego w pobliżu danej lokalizacji i innych czynników. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono
3 postaci modelu szacowania natężenia ruchu rowerowego, tj. w odniesieniu do Bulwarów Wiślanych i ulicy
Wadowickiej, ulicy Kotlarskiej, ulicy Mogilskiej i ulicy
Wielickiej. Opracowane zależności charakteryzuje wysoki
współczynnik determinacji R2, większy od 0.90. Wyniki
prac wskazują, że dane GPS z systemu rowerów miejskich
mogłyby być stosowane do szacowania całkowitego natężenia ruchu rowerowego.
Artykuł jest wstępem do bardziej złożonych analiz
zmienności natężenia ruchu rowerowego w sieci ulicznej
oraz ocen możliwości jego szacowana na podstawie natężenia rowerów systemu miejskiego. Niezbędnym jest przeprowadzenie pomiarów kontrolnych weryfikujących opracowane modele wraz z badaniami wpływu charakterystyk
i funkcji ulic na szacowane zależności. W tym miejscu należy wspomnieć, że od 2015 roku prowadzone są w Kra
kowie coroczne pomiary ruchu rowerowego. Są to jednak
doraźne, kilkugodzinne pomiary, dlatego ich rezultaty nie
zostały uwzględnione ani w bazie danych wejściowych do
analizy, ani w celu walidacji opracowanych modeli. Dalsze
prace powinny być ukierunkowane na ocenę wpływu dni
ustawowo wolnych od pracy i okresu wakacji na badaną
zależność oraz wykonane w odniesieniu do natężeń godzinowych. Wyznaczenie zależności natężenia ruchu rowerowego od natężenia rowerów systemu miejskiego pozwoli na
szybkie szacowanie natężenia ruchu rowerowego w dowolnym punkcie sieci ulicznej przy ograniczonych nakładach
finansowych.
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Zanieczyszczenie powietrza w miastach
w aspekcie ruchu samochodowego1
Streszczenie: Zanieczyszczenie powietrza w miastach jest odczuwalnym problemem, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej. Szkodliwe związki, takie jak tlenki węgla, azotu oraz pyły zawieszone PM10 i PM2.5
emitowane są przez różne źródła: punktowe i liniowe, a jednym z nich
jest nadmierny ruch samochodowy. Pomimo tego, iż pojazdy spalinowe
emitują głównie tlenki, to ich wzrastająca liczba powoduje, iż udział
w zanieczyszczeniu powietrza pyłami również jest istotny.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, smog, pyły zawieszone,
ruch drogowy.

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach rozwój cywilizacyjny postrzega się
jako konieczność i pozytywne zjawisko wpływające na coraz
lepsze życie społeczeństwa. Niestety dynamika tego rozwoju sprawia, że skutki stają się również coraz uciążliwsze
i dlatego rośnie problem szkodliwych oddziaływań, które
wpływają na stan otaczającego nas środowiska naturalnego, w tym np. na powietrze i klimat akustyczny. Problem
zanieczyszczenia środowiska przez działalność człowieka
jest faktem i z roku na rok jego zasięg oraz skala rośnie,
dlatego istnieje konieczność podjęcia kroków celem poprawy jego stanu. W przypadku zanieczyszczenia powietrza
głównymi problemami ostatnich lat są: efekt cieplarniany,
kwaśne deszcze oraz smog (zwłaszcza na terenach mocno
zurbanizowanych). Środowisko zanieczyszczane jest na wiele sposobów, a w przypadku powietrza znaczący wpływ ma
emisja szkodliwych substancji i spalin, które emitowane są
przez różnego rodzaju źródła. Aby skutecznie ograniczyć
ten problem, wdrażając środki zaradcze, należy poprawnie
rozpoznać rolę poszczególnych źródeł powstawania smogu.
Skąd bierze się smog?
Pochodzenie słowa „smog” datuje się na początek XX
wieku, kiedy to w 1905 roku w publikacji przygotowanej
przez brytyjskiego naukowca Henry Des Voux pt. „Fog and
Smoke”, pojawia się opis nowego rodzaju mgły. Zjawisko
to, występujące głównie w dużych miastach, nazwano
„smog”, poprzez połączenie dwóch słów: „fog” (mgła)
i „smoke” (dym), a jako przyczynę jego powstawania wskazano zanieczyszczenie powietrza i bezwietrzną pogodę.
Przez wiele lat temat występowania „smogu” w Polsce
nie był szczególnie nagłaśniany. Jednakże od paru lat coraz
gorsza jakość powietrza (np. w Krakowie) okazuje się istotnym problemem, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym,
gdy poprzez nałożenie się wielu źródeł zanieczyszczeń po1
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wietrza zjawisko to staje się wyraźnie odczuwane przez
mieszkańców.
Opracowania naukowe jednoznacznie wskazują, że zjawisko smogu jest spowodowane wyłącznie działalnością
człowieka, a jego wpływ na zdrowie ma poważne skutki.
Zanieczyszczenie powietrza sprzyja rozwojowi różnego
typu chorób, głównie układu oddechowego, a także oczu
i przyczynia się do wzrastającej śmiertelności. Ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza może istotnie wpłynąć na spadek liczby zgonów wśród ludzi [1].
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są
przede wszystkim: elektrownie węglowe, fabryki przemysłowe, gospodarstwa domowe, a także ruch samochodowy,
powodując nadmierną emisje spalin, w skład których wchodzą szkodliwe pyły i gazy, takie jak:
• tlenki węgla, azotu oraz siarki;
• pyły zawieszone (PM10 i PM2.5);
• metale ciężkie (np. ołów, rtęć, arsen, chrom);
• benzo(a)piren;
• dioksyny, pestycydy, azbest, popioły czy sadza.
Zanieczyszczenie powietrza określa się najczęściej w jednostce µg/m3 pyłów zawieszonych w powietrzu oraz poprzez zawartość tlenków azotu i węgla. Do pyłów zawieszonych zalicza się pyły: PM10 oraz PM2.5, a są to związki
chemiczne, organiczne oraz nieorganiczne, które zawierają
szkodliwe dla człowieka substancje, klasyfikując je ze
względu na średnicę ich cząstek. Dla pyłu PM10 średnica
cząstek wynosi nie więcej niż 10 mikrometrów, a dla PM2.5
nie więcej niż 2,5 mikrometra. W Rozporządzeniu
Ministerstwa Środowiska w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dziennik Ustaw z 2012 r.,
poz.1031) [2] określony został szczegółowy skład, a także
dopuszczalny poziom tych szkodliwych substancji w powietrzu. Na tej podstawie podaje się dla pyłu PM10 poziom dopuszczalny na poziomie 50µg/m3 (stężenie średniodobowe) oraz 40 µg/m3 (stężenie średnioroczne), a dla
PM2.5 25µg/m3 (stężenie średnioroczne). Rozporządzenie
to określa również obowiązujący poziom informowania,
oraz poziom alarmowy i jest to odpowiednio 200 µg/m3
i 300 µg/m3dla pyłów PM10. Należy też zaznaczyć, iż poziom stężenia średniodobowego nie powinien być przekroczony więcej niż 35 dni w roku. W przypadku tlenków
azotu dopuszcza się limit 30µg/m3 (stężenie średnioroczne)
[2]. Oczywiście problem smogu nie ogranicza się tylko do
terenu Polski i znany jest w całej Europie, a dopuszczalny
poziom zanieczyszczenia pyłami różni się w zależności od
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kraju. Przykładowo we Francji poziom alarmowy określony
jest na poziomie 80 µg/m3.
Poziom zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest najwyższy spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Szacuje
się, że w Polsce jest najwięcej miast, w których poziom dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń jest najczęściej przekraczany. Przykładowo w 2016 roku w Krakowie, średniodobowa norma stężenia pyłu PM10 w powietrzu była przekroczona aż 188 razy, a zanieczyszczenia wdychane
z powietrzem odpowiadały w praktyce wypalaniu 9 papierosów dziennie. W 2014 roku opublikowany został Raport
Najwyższej Izby Kontroli, oparty na raporcie Europejskiej
Agencji Środowiska, w którym przedstawiono średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 (rys. 1), oraz benzo(a)
pirenu.

Rys. 1. Roczne stężenie pyłu PM10 w Europie w 2012 r.
Źródło: [3]

Według tego raportu Kraków sklasyfikowano na 145
miejscu spośród najbardziej zanieczyszczonych miast świata
oraz jako najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce.
Dodatkowo odnotowano tu największe stężenie pyłu
PM2.5 w Europie [3].
Problem nadmiernej emisji jest odczuwalny na całym
świecie, ale dotyka on przed wszystkim terenów silnie zurbanizowanych – dużych miast i aglomeracji, zwłaszcza
w okresie jesienno-zimowym. Wynika to z połączenia czterech istotnych czynników: emisji spalin z kotłów grzewczych, emisji przemysłowej, emisji z transportu samochodowego, a także z niekorzystnych warunków pogodowych
(np. brak wiatru). Te cztery źródła emisji można również
podzielić ze względu na ich lokalizację na: emisję punktową
(np. obiekty stałe: zakłady przemysłowe, gospodarstwa domowe) oraz emisję liniową (np. droga wraz z jej oddziaływaniem). Źródło zanieczyszczenia, jakim jest droga, można
traktować jako nagromadzenie na małej przestrzeni dużej
liczby emitorów punktowych w postaci pojazdów samochodowych. Sprzyjającym czynnikiem tworzenia się smogu
jest zwarta zabudowa otaczająca ulice i drogi, co w połączeniu z bezwietrzną pogodą, uniemożliwia „przewietrzenie”
terenów miejskich i nie pozwala rozproszyć skumulowanych w tej przestrzeni szkodliwych związków.
Najnowsze badania wykazują, że kluczową przyczyną
złego stanu powietrza w miastach może być tak zwana niska

emisja, którą określa się do wysokości 40 m. Przykładem
takiej emisji jest punktowa emisja spalin z kotłów domowych. Polski Alarm Smogowy (ruch społeczny zaangażowany w walce ze smogiem), opierając się na danych
z Krajowego Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emis
jami, określa udział niskiej emisji w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza szkodliwymi pyłami na ponad 50%. Dla
porównania udział kolejnej na liście emisji przemysłowej to
19%, a udział transportu samochodowego wynosi 10%
emisji pyłów zawieszonych [4].

Wpływ ruchu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza
Na smog składają się pyły zawieszone, związki chemiczne
oraz tlenki, które mogą być emitowane przez ruch samochodowy na dwa sposoby. Pierwsza możliwość związana
jest ze spalaniem paliwa i jest to emisja spalinowa, gdzie
związki uwalniane są wraz ze spalinami przez rurę wydechową. Natomiast druga to emisja poza spalinowa, w której szkodliwe związki są wytwarzane i uwalniane w inny
sposób.
Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska [5]
z rur wydechowych pojazdów samochodowych uwalniane
są w głównej mierze tlenki azotu i węgla, a ich procentowy
udział wynosi odpowiednio około 43% i 31% w ogólnej
emisji szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy
silnikowe. Kolejnymi istotnymi zanieczyszczeniami są pyły
zawieszone PM2.5, które wraz z substancjami pochodzenia
organicznego mają po 11% udziału. Najmniej emitowanym związkiem okazują się pyły zawieszone PM10, których w powietrzu jest 4% [5]. Należy dodać, że szkodliwe
związki powstające w wyniku ruchu samochodowego to nie
tylko te, które wydobywają się z rury wydechowej, ale również pochodzące z wcześniej wspomnianej emisji poza spalinowej. Zaliczamy do nich przede wszystkim efekty ścierania się klocków hamulcowych oraz opon. Skutki tych procesów są również szkodliwe, gdyż klocki hamulcowe
(wykonane z różnego rodzaju metali ciężkich), a także opony (wykonane między innymi z kauczuku, sadzy, dodatków
chemicznych oraz krzemionki) podczas ścierania powodują
powstawanie niebezpiecznych pyłów. Składają się one na
obecność w powietrzu pyłów zawieszonych PM2.5 oraz
PM10 (po 40% udziału w emisji poza spalinowej), a także
związków organicznych (20%) [5]. Tlenki siarki, azotu
oraz węgla w tej emisji nie są uwalniane. Na podstawie
tych danych można stwierdzić, że emisja spalinowa odpowiedzialna jest głównie za powstawanie tlenków azotu
i tlenku węgla, a emisja poza spalinowa odpowiada za
uwalnianie do środowiska pyłów zawieszonych. W cytowanym powyżej raporcie podano, że nie ma dostępnych technik określenia udziału emisji poza spalinowej w całkowitej
emisji spowodowanej ruchem samochodowym. Pomimo
tego, szacuje się, że ponad połowa pyłów PM10 i 1/3 pyłów
PM2.5 wytworzonych w wyniku ruchu samochodowego
powstaje właśnie w taki sposób. Jednakże badania zanieczyszczenia powietrza wykazują, że w okresie od 1990 do
2013 zaobserwowano malejącą z roku na rok emisję szkodliwych substancji wynikających z ruchu samochodowego,
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a jedyny wzrost zaobserwowano w przypadku amoniaku
(tab. 1) [6]. Wpływ na to może mieć poprawa jakości paliwa oraz wdrażanie nowych technologii w konstrukcji silników. Pomimo tej poprawy transport drogowy nadal dominuje jako źródło emisji zanieczyszczeń powietrza wśród
wszystkich gałęzi transportu. Dotyczy to przede wszystkim
dużych miast, gdzie transport drogowy jest głównym emitorem tlenków azotu oraz benzenu.
Tabela 1
Procentowa zmiana zanieczyszczeń emitowanych
przez ruch samochodowy w roku 2013 w stosunku do roku 1990
Zanieczyszczenie
Zmiana

CO

NMVOC

NOX

PM10

PM2.5

SOX

NH3

- 86%

- 86%

- 56%

- 41%

- 50%

- 99%

+ 380%

Źródło: [6]

Zjawiskiem, które związane jest z ruchem samochodowym, przyczyniającym się bezpośrednio do zanieczyszczania
powietrza, jest tzw. pylenie wtórne. Poruszające się pojazdy
wprowadzają w ruch toksyczne cząstki oraz pyły, które wcześniej osiadły na jezdni. Najbardziej jest to odczuwalne w dni
bez opadów atmosferycznych, ponieważ deszcz pozwala
zmyć pył z jezdni, zapobiegając w jakimś stopniu pyleniu
wtórnemu. Również okres zimowy sprzyja powstawaniu
pylenia wtórnego. Ważne jest regularne czyszczenie jezdni
i cykliczne usuwanie zalegających na niej pyłów. Dodatkowo
w zimie na jezdni może pojawić się sól drogowa wykorzystywana w celu zwiększenia przyczepności pomiędzy oponą
i jezdnią. Chlorki sodu zawarte w soli również negatywnie
wpływają na środowisko, powodując zanik wegetacji roślin
w pobliżu drogi (roślinność oczyszcza powietrze ze szkodliwych związków).
Transport samochodowy odpowiada w głównej mierze
za produkcję tlenków azotu oraz węgla (emisja spalinowa),
a także pyłów (emisja poza spalinowa). Wspomniany wcześ
niej raport [5] podaje również wpływ pozostałych rodzajów
transportu na zanieczyszczenie powietrza (rys. 2).
Transport całościowo jest głównym emiterem tlenków
azotu (57%), przy czym aż 32% tych tlenków pochodzi
z transportu drogowego. W przypadku tlenku węgla transport drogowy odpowiada za emisję 23% całkowitej ilości
CO w powietrzu, a pozostałe rodzaje transportu tylko za
2%. Jeśli chodzi o pyły zawieszone to transport drogowy

Rys. 2. Udział w emisji szkodliwych związków przez różne formy transportu
Źródło: [5]
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w nieznacznej ilości (2% różnicy) wyprzedza pozostałe rodzaje transportu, w sumie odpowiadając za emisję około
8% PM10 oraz 12% PM2.5. Wraz z pozostałymi rodzajami
transportu emituje łącznie aż 24% pyłów PM2.5. Również
w przypadku związków organicznych transport drogowy
przoduje, produkując 10% NMVOC (emisja spalinowa
8%, poza spalinowa 2%), podczas gdy pozostałe rodzaje
transportu 2%.
W kolejnym raporcie [7] analizowano emisję zanieczyszczeń powietrza pod kątem wpływu różnych rodzajów
transportu. Według przedstawionych danych z 2008 roku
za emisje podtlenków azotu odpowiadają w głównej mierze
samochody osobowe i dostawcze (rys. 3). Podobna sytuacja
odnosi się również do emisji dwutlenku węgla i w tym
przypadku również widać dominujący wpływ samochodów
dostawczych i osobowych nad pozostałymi rodzajami transportu. Jednakże różnice nie są aż tak duże, jak w przypadku podtlenku azotu (rys. 3). Znaczący wpływ na emisje
CO2 ma także transport lotniczy (emisja powyżej 5 mg/
pkm) [7].

Rys. 3. Emisja podtlenku azotu oraz dwutlenku węgla przez różne rodzaje transportu
Źródło: [7]

Informacje przedstawiające liczbę szkodliwych związków
emitowanych przez dany typ pojazdu można również znaleźć
w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia [8], który dotyczy
państw Unii Europejskiej. Obejmuje on dane z lat 1980–
2004, podając szacunkowe ilości przyszłej emisji aż do roku
2020. Na rysunku 4 pokazano wykresy emisji tlenku węgla
oraz tlenków azotu, gdzie łatwo zauważyć, iż głównym źródłem zanieczyszczeń szkodliwymi związkami są samochody
osobowe. W przypadku tlenku węgla są one odpowiedzialne
za niemal całkowitą emisję tego związku w państwach Unii
Europejskiej. Na drugim miejscu są pojazdy dostawcze do
3.5t, a na końcu samochody ciężarowe i autobusy. Jeśli chodzi
o emisję tlenków azotu, można odnotować mniejszą dysproporcję w porównaniu do CO. I w tym przypadku największym „trucicielem” są samochody osobowe. Duży wpływ na
emisję CO mają także samochody ciężarowe, a w mniejszym
stopniu samochody dostawcze do 3.5t oraz autobusy.
Porównując wielkość emisji obu związków, można stwierdzić,
że ruch samochodowy emituje znacznie więcej tlenku węgla
niż tlenków azotu. Natomiast optymistyczne jest to, że obec-
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Rys. 5. Udział ruchu samochodowego w całkowitej emisji szkodliwych związków
Źródło: [9]

Rys. 4. Całkowita emisja CO oraz NOx przez ruch drogowy
Źródło: [8]

nie obserwuje się tendencję spadkową i szacuje się, że w roku
2020 emisja tlenków azotu nie powinna przekroczyć 2 milionów ton, a tlenku węgla 10 milionów ton [8].
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na rodzaj i wiel
kość emisji zanieczyszczeń jest rodzaj zużywanego paliwa.
Obecnie dwoma najpopularniejszymi paliwami są benzyna
oraz olej napędowy, które podczas spalania emitują szkodli
we dla człowieka związki. Jednakże badania wskazują olej
napędowy jako źródło większego zanieczyszczenia. Aby
zminimalizować to negatywne oddziaływanie, producenci
pojazdów silnikowych stosują różnego rodzaju filtry i kata
lizatory, które mają redukować ilość szkodliwych związków
wydostających się z rury wydechowej. Dodatkowo od 1993
roku Unia Europejska wprowadziła Europejski Standard
Emisji Spalin, co niejako wymusza wdrożenie efektyw
niejszych rozwiązań w celu spełnienia norm emisji spalin.
Według badań przeprowadzonych na terenie Unii
Europejskiej [5] transport drogowy odpowiada za udział
w zanieczyszczonym powietrzu:
• 32% wszystkich tlenków azotu,
• 23% tlenku węgla,
• 12% pyłów PM2.5,
• 10% związków organicznych,
• 8% pyłów PM10.
Podobne wyniki zaprezentowano w opracowaniu
z 2013 roku [9]. Przeprowadzone badania dotyczyły ruchu samochodowego, a celem była analiza miejsc w Polsce,
gdzie występuje największe stężenie tlenku węgla i azotów oraz pyłów zawieszonych. Rysunek 5 przedstawia
wyniki analiz, które potwierdziły, iż ruch samochodowy
odpowiedzialny jest przede wszystkim za emisje tlenku

Rys.6. Udział głównych przyczyn przekroczenia dopuszczalnego stężenia PM10 w Polsce
Źródło: [3]

węgla (23,15%) oraz tlenków azotu (33,18%). Udział
w emisji pyłów zawieszonych wynosi 17,18% dla PM2.5
i 10,36% dla PM10 [9].
W raporcie Najwyższej Izby Kontroli [3] zawarto informacje o źródłach powodujących przekroczenia dopuszczalnych wartości średniorocznych pyłów zawieszonych PM10.
Niestety brak jest danych na temat przekroczeń innych,
wcześniej wspomnianych, szkodliwych związków (tlenku
węgla, tlenków azotu i pyłu PM2.5). Na rysunku 6 przedstawiono 10 głównych przyczyn przekroczeń normowych
wartości zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym
PM10 w okresie od 2007 do 2012 roku. Wynika z niego, iż
głównym źródłem emisji pyłów zawieszonych jest niska
emisja (91%), a ruch samochodowy odpowiada jedynie za
8% całkowitej emisji PM10 [3].
W powyższych analizach wyróżniono następujące przyczyny przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości
pyłu PM10 w powietrzu [3]:
• S1 – oddziaływanie emisji związanej z intensywnym
ruchem pojazdów w centrum miasta;
• S2 – oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji pomiarowej;
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• S3 – oddziaływanie emisji z ciepłowni, elektrowni
•
•
•
•
•
•
•

i zakładów przemysłowych, zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej;
S5 – oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków;
S7 – awaryjna emisja ze źródeł innych niż przemysłowe;
S9 – unos pyłu związany z utrzymaniem zimowym
dróg;
S14 – szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń;
S15 – niekorzystne warunki meteorologiczne w rozważanym okresie;
S16 – emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg;
S18 – emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni
pylących, np. pól.

W 2011 roku sporządzono na zlecenie Ministerstwa
Ochrony Środowiska raport [10] w celu opracowania programu ochrony powietrza (POP). Między innymi oszacowano udział ruchu samochodowego w emisji tlenku węgla
i tlenków azotu na terenie Polski. Wyniki ocen są zbliżone
do wartości podanych dla całej Unii Europejskiej i wynoszą
32% dla emisji NOx oraz 27% dla emisji CO. Najwyższa
emisja tlenków azotu pochodzi z procesów spalania w sektorze produkcji i transformacji energii (udział na poziomie
33%), a największa emisja tlenku węgla pochodzi z procesów spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym,
tzw. niska emisja (udział na poziomie 62%), co w obu przypadkach oznacza znacznie większą emisję niż przez pojazdy
samochodowe [10].
W 2013 roku opracowano Program Ochrony Powietrza
dla miasta Krakowa [11], gdzie wskazano transport drogowy jako główną przyczynę emisji tlenków azotu (udział
na poziomie 53,39% całkowitej emisji NOx) – tabela 3.
Jest to wynik zdecydowanie wyższy od średniej wartości
oszacowanej dla Polski (32%). Kolejne informacje dotyczą procentowego udziału emisji pyłów zawieszonych
PM10 i PM2.5. Według analiz ruch samochodowy przyczynia się do 17% udziału emisji PM10 oraz ponad 15%
udziału PM2.5. Za emisje pyłów zawieszonych odpowiadają przede wszystkim lokalne emitory powierzchniowe,
do których można zaliczyć indywidualne źródła spalania
z sektora komunalno-bytowego [11].
W dużych miastach, takich jak Kraków, ciągle mówi się
o nadmiernym ruchu pojazdów w aspekcie zanieczyszczenia powietrza (zwłaszcza tlenkami azotu, PM10 i benzo(a)
Tabela 3
Procentowy udział poszczególnych źródeł w całkowitej emisji
wg POP dla Krakowa
Szkodliwy
związek

Lokalne źródła
powierzchniowe

Lokalne źródła
komunikacyjne

Lokalne źródła
przemysłowe

Napływ i tło
naturalne

PM10

42,25%

17,00%

21,02%

19,72%

PM2.5

37,40%

15,58%

17,15%

29,92%

NOx

2,72%

53,39%

19,69%

25,20%

Źródło: [11]
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pirenem). Dowodem na tą zależność jest choćby odpowiednio kształtowana polityka transportowa miasta Krakowa,
w ramach której między innymi modernizuje się flotę autobusową. Dzięki temu eliminuje się wyeksploatowane i nieekologiczne pojazdy, efektywnie redukując emisję szkodliwych związków (o 28% tlenków azotu i o 35% PM10
w ciągu ostatnich 5 lat) [13].

Powody zanieczyszczania powietrza przez samochody
Biorąc pod uwagę przytoczone raporty i badania, można
podsumować, że ruch samochodowy wpływa w głównej mierze na emisję tlenków azotu oraz tlenku węgla, a jego udział w emisji pyłów zawieszonych PM10
i PM2.5, w zależności od różnych uwarunkowań, może
wynieść od 10% do 15%. Przyczyn takiej sytuacji może
być najmniej kilka.
Po pierwsze, z roku na rok jest coraz więcej pojazdów na
drogach całego świata. W Polsce według danych GUS zarejestrowanych jest ponad 20 milionów pojazdów osobowych, a liczba ta wzrosła w ciągu 5 lat (2010–2015) o 20%
– rysunek 7.

Rys. 7. Liczba pojazdów spalinowych zarejestrowanych w Polsce
Źródło: GUS

Do tego trzeba zaznaczyć, że duża część tych samochodów to pojazdy starsze, które emitują znacznie większą ilość
szkodliwych związków niż pojazdy nowe czy kilkuletnie.
W całej Europie na przestrzeni ostatnich lat można zanotować gwałtowny wzrost liczby pojazdów, a największe wzrosty odnotowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej tj.
w Słowacji i Bułgarii. Jako drugą przyczynę tak dużego
wpływu ruchu samochodowego na emisję szkodliwych
związków podaje się zbyt duży udział samochodów osobowych w całkowitej liczbie odbywanych podróży [12]. Szacuje
się, że ten udział na terenie całej Unii Europejskiej wynosi
nawet do 73% (rys. 8)
Komunikacją miejską realizuje się około 9% wszystkich
przewozów, a udział podróży rowerowych to tylko 1%.
Gdyby większość podróżujących wybierała np. autobusy
czy tramwaje, to liczba samochodów osobowych w ruchu
uległaby obniżeniu, co bezpośrednio przekładałoby się na
redukcję emisji szkodliwych związków.
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Rys. 8. Udział poszczególnych środków transportu w podróżach na terenie UE
Źródło: [12]

Po drugie, przyczyną nadmiernej emisji szkodliwych
związków przez ruch samochodowy jest postępujące zatłoczenie na coraz bardziej niewydolnej sieci drogowej. Zatory
drogowe i długie kolejki to codzienność w większości europejskich centrów miast. Takie warunki drogowe powodują
zwiększenie zużycia paliwa, czyli wyższą emisję szkodliwych związków. Bardzo często dokłada się do tego przejazd
tranzytowy, który szczególnie w Polsce często prowadzony
jest przez miasta, powodując dodatkowe zakłócenia w ruchu. Inną przyczyną jest zły stan techniczny dróg, a także
niewystarczające utrzymanie tych dróg (co ma znaczenie
przy powstawaniu wtórnego pylenia).
Ostatnią możliwą przyczyną jest rodzaj oraz ilość spalanego paliwa, a także wiek i stan techniczny pojazdów. Jak
wcześniej wspomniano samochody z silnikiem diesla emitują znacznie większą ilość szkodliwych związków niż samochody z silnikiem benzynowym. Dodatkowo starsze i bardziej wyeksploatowane pojazdy nie posiadają wystarczających zabezpieczeń przed nadmierną emisją (np. katalizatory
starszego typu lub katalizatory uszkodzone, zużyte filtry).
Nowe pojazdy są mniej szkodliwe dla środowiska, głównie
ze względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, dzięki którym mogą spełnić obowiązujące restrykcyjne normy emisji spalin (np. obecną normę EURO6).
Pojazdów już obecnych na drogach takie normy nie dotyczą, przyzwalając na możliwość nadmiernej emisji szkodliwych związków.

Podsumowanie
Problem zanieczyszczonego powietrza w dużych miastach
powraca zwłaszcza na początku sezonu grzewczego. Na
„zły” stan powietrza i powstawanie smogu składa się wiele czynników, a ruch samochodowy to tylko jeden z nich.
Okazuje się, że obarczanie winą nadmiernego ruchu samochodowego za powstawanie zjawiska smogu jest nie do
końca zasadne. Badania wskazują, że głównymi źródłami smogu, na który składają się głównie pyły zawieszone
PM10 i PM2.5, są tzw. emitery punktowe i powierzchniowe (nawet do 90% udziału). Są to źródła niezwiązane
z transportem, a głównie z przemysłem (np. fabryki, elektrociepłownie), lokalnymi kotłowniami i piecami służącymi
do ogrzewania budynków. Ruch samochodowy (przykład

tzw. źródła liniowego) również wpływa na jakość powietrza, jednakże w ograniczonym stopniu przyczynia się do
powstawaniu smogu (emisja pyłów zawieszonych do około
17% udziału). Należy jednak dodać, że samochody są znaczącym źródłem emisji tlenków azotu oraz tlenku węgla,
które również należą do zanieczyszczeń powietrza.
Same pojazdy samochodowe nie są głównym źródłem
powstawania zjawiska smogu, ale są jednym z wielu czynników wpływających na skalę tego zjawiska. Dlatego próba ograniczania ruchu w centrach i na terenach silnie zurbanizowanych jest konieczna, gdyż pojazdy pozostają
znaczącym źródłem wielu zanieczyszczeń (tlenki azotu i węgla, a także hałasu) i ograniczenie ich liczby na ulicach na
pewno przełoży się na lepsze powietrze oraz korzystniejszy dla mieszkańców klimat. Należy także wskazać na
bardzo ważną grupę działań usprawniających płynność
ruchu jako istotny czynnik ograniczenia wielkości emisji
spalin.
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Emisja metali ciężkich do powietrza
z autobusów miejskich w Krakowie
w latach 2010–20251,2
Streszczenie: Transport samochodowy jest źródłem emisji metali ciężkich
do powietrza, powodując wzrost stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu
oraz zanieczyszczanie gleb wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Metale
ciężkie emitowane są zarówno z procesu spalania paliw w silnikach samochodowych, jak również z procesu ścierania opon i hamulców. W artykule
przedstawiono wyniki badań nad zmianami wielkości emisji: ołowiu (Pb),
kadmu (Cd), miedzi (Cu), chromu (Cr), niklu (Ni), selenu (Se) oraz cynku
(Zn) z floty autobusów miejskich i aglomeracyjnych w Krakowie w latach 2010–2015 wraz z prognozą na lata 2017, 2020 i 2025. Obliczenia
emisji dla lat 2010–2015 wykonano z uwzględnieniem rzeczywistych
danych ruchowych floty autobusów miejskich dwóch operatorów, jakimi
są Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie oraz firma
Mobilis group Sp. z o.o. Obliczenia prognostyczne dla lat 2017–2025
uwzględniają plany operatorów w zakresie działań modernizacyjnych
floty. Wyniki obliczeń ładunków rocznych emitowanych metali ciężkich
przedstawiono w formie map, obrazujących rozkład emisji na obszarze
gmin aglomeracji krakowskiej, jak również wzdłuż szlaków komunikacyjnych, po których poruszają się autobusy analizowanej floty.
Słowa kluczowe: komunikacja miejska, metale ciężkie, zanieczyszczenie powietrza, inwentaryzacja emisji.

Wprowadzenie
Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się dynamicznym rozwojem sektora transportu drogowego, który będąc ważnym
wskaźnikiem rozwoju gospodarczego świata, stał się jednocześnie istotnym źródłem problemów, szczególnie w dużych
aglomeracjach miejskich [1]. Ze względu na fascynację samochodami osobowymi (która obecnie panuje w Polsce,
a która w krajach Europy Zachodniej nastąpiła 20–30 lat
temu) każdy mieszkaniec najchętniej podróżowałby swoim
własnym samochodem. Następstwem zwiększonej mobilności ludzi jest wzrost negatywnego wpływu motoryzacji na
środowisko, zwłaszcza na stan lokalnego powietrza oraz gleb
sąsiadujących ze szlakami komunikacyjnymi. Pojazdy drogowe są źródłem emisji m.in. tlenków azotu, tlenku węgla,
cząstek stałych, w tym metali ciężkich. Do tej ostatniej grupy
zaliczane są: ołów (Pb), kadm (Cd), miedź (Cu), chrom (Cr),
nikiel (Ni), selen (Se) oraz cynk (Zn). Metale te trafiają do
powietrza wraz z gazami spalinowymi oraz w wyniku procesu ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogi, ruchomych
1

2
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Artykuł powstał w wyniku badań wspartych z funduszy statutowych AGH nr
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części silnika, jak również korozji. Metale ciężkie stanowią też
dodatek do olejów (jako środki uszlachetniające), które często
przedostają się do środowiska na skutek wycieków [2–10].
Problem emisji metali ciężkich ze źródeł liniowych, jakimi są
ruchliwe arterie komunikacyjne oraz ich depozycji powodującej skażenie gleb metalami ciężkimi wzdłuż dróg, najintensywniej występuje w obrębie dużych miast posiadających gęstą sieć komunikacyjną, wysoki stopień zaludnienia oraz duży
udział zabudowy wysokiej utrudniającej przemieszczanie się
mas powietrza. Duże natężenie ruchu pojazdów na stosunkowo małych obszarach skutkuje brakiem płynności ruchu,
częstym i gwałtownym hamowaniem oraz przyspieszaniem.
Prowadzi ono w konsekwencji do zwiększonej emisji spalin
oraz pyłów będących produktami procesów ścierania [1, 2].
Zanieczyszczenia wydostające się z rur wydechowych pojazdów są dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzi (ale
także dla zwierząt, roślin czy budynków) niż zanieczyszczenia
przemysłowe, a nawet pochodzące z palenisk domowych, ze
względu na wysoki poziom ich stężeń oraz emisję występującą bezpośrednio w strefie oddychania ludzi [11]. Skład chemiczny i ilość emitowanych z pojazdu spalin zależą m.in. od
rodzaju i wieku pojazdu, jego stanu technicznego oraz jakości
i składu spalanego paliwa.
Wielkość emisji z pojazdów samochodowych zależy m.in.
od rodzaju pojazdu. Przeciętny autobus miejski emituje relatywnie mniejszą ilość zanieczyszczeń niż samochód osobowy w odniesieniu do liczby przewożonych osób. Krakowskie
autobusy miejskie, w zależności od ich typu, są w stanie przewieźć od 36 do 180 pasażerów. W związku z powyższym
wzmocnienie roli transportu publicznego, poprawa jego jakości i konkurencyjności w stosunku do transportu indywidualnego oraz nadanie mu priorytetu w ruchu miejskim jest
sprawą niezwykle istotną, nie tylko ze względu na zmniejszenie zatłoczenia ulic w centrum miasta, ale także ze względów
środowiskowych, w tym ze względu na ograniczenie emisji
do powietrza m.in. metali ciężkich.
Celem opisanych w niniejszym artykule badań była inwentaryzacja emisji metali ciężkich z floty autobusów miejskich obsługujących aglomerację krakowską oraz ocena wpływu przeprowadzonej w latach 2010–2015 modernizacji floty
na wielkość emisji metali ciężkich do powietrza. Dodatkowym
celem badań była analiza prognoz redukcji emisji metali ciężkich w oparciu o zaproponowane trzy scenariusze modernizacji floty krakowskich autobusów do roku 2025.
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Obszar i metodyka badań
Badania dotyczące inwentaryzacji emisji metali ciężkich
z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie obejmowały flotę autobusów należących do dwóch krakowskich
przewoźników tj.: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni
kacyjnego SA (MPK SA) w Krakowie oraz firmy Mobilis
group Sp. z o.o., obsługujących główne trasy komunikacyjne miasta Kraków oraz gmin ościennych w latach
2010–2015. W roku 2015 analizowana flota obsługiwała
87 linii autobusowych miejskich (funkcjonujących wyłącznie na obszarze Krakowa) oraz około 69 linii autobusowych
aglomeracyjnych (funkcjonujących na terenach gmin wchodzących w skład aglomeracji krakowskiej oraz częściowo
na terenie Krakowa). Podstawą do wykonania badań były
dane udostępnione przez obu krakowskich przewoźników.
Obejmowały one inwentarze zawierające informacje o liczbie
i strukturze aktualnej floty dla danego roku obliczeniowego,
długości przejechanych przez autobusy kilometrów, ilości
zużytego paliwa oraz ogólny wykaz pojazdów spełniających
poszczególne normy emisji spalin. Dokładną charakterystykę zakresu modernizacji floty autobusów przedstawiono
w pracach [16, 17]. Bazą do opracowania trzech możliwych
scenariuszy modernizacji floty do roku 2025 (głównie dla
MPK SA) były dane o stanie floty dla roku 2015.
Do oszacowania wielkości emisji metali ciężkich, takich
jak: ołów (Pb), kadm (Cd), miedź (Cu), chrom (Cr), nikiel
(Ni), selen (Se) oraz cynk (Zn) wykorzystano oprogramowanie COPERT 4 [18, 19]. Zaimplementowany w nim model
szacowania wielkości emisji opracowany został zgodnie z europejską metodyką CORINAIR. Oprogramowanie COPERT 4
wspomaga obliczenia emisji do powietrza zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa, z parowania benzyny oraz ze
ścierania opon i hamulców [20].
Obliczając emisję ze spalania oleju napędowego w autobusach, założono, że wszystkie autobusy wyjeżdżające na
trasę mają rozgrzane silniki. Zgodnie z metodyką
CORINAIR emisja do powietrza metali ciężkich szacowana
jest na podstawie zużycia paliwa przez pojazd. W tabeli 1
przedstawiono (cytując za COPERT 4) przyjęte do obliczeń wskaźniki zawartości metali ciężkich w paliwie.
Metale ciężkie emitowane są do atmosfery nie tylko ze
spalania paliwa, ale również podczas eksploatacji opon
i hamulców oraz elementów wchodzących w skład układu
napędowego. Do tej części obliczeń została wykorzystana
metodyka CORINAIR (rozdział dotyczący emisji pyłu ze

ścierania opon i hamulców) [20]. W związku z eksploatacją przez krakowskich przewoźników pojazdów zasilanych
olejem napędowym emisja z parowania benzyny została
pominięta.
Wykorzystując oprogramowanie COPERT 4 oraz udostępniony przez przewoźników zbiór danych ruchowych,
wykonano inwentaryzację emisji do powietrza takich metali jak: Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn. Wyniki obliczeń, po odpowiednim ich przygotowaniu, zostały przetworzone za
pomocą programu ArcGIS w celu stworzenia map rozkładu
emisji rocznej analizowanych metali ciężkich na obszarze
aglomeracji krakowskiej, jak również rozkładu emisji rocznej tych zanieczyszczeń wzdłuż szlaków, po których poruszają się autobusy miejskie.

Wyniki badań emisji metali ciężkich
Bazując na danych obejmujących: liczbę autobusów, ich typ
(midi, standard, przegubowy), spełnianą normę emisji spalin, roczny przebieg oraz ilość zużytego paliwa, wykonano
obliczenia wielkości emisji poszczególnych metali ciężkich.
Na rysunku 1 przedstawiono zależność sumarycznej rocznej emisji metali ciężkich od przebiegu rocznego autobusów
w latach obliczeniowych 2010–2025. Ograniczenie emisji
metali w latach 2010–2014 zostało osiągnięte poprzez modernizację floty autobusów MPK SA, polegającą na stopniowym wycofywaniu z użycia autobusów z silnikami spełniającymi normy emisji spalin Euro IV i niższe. Udział tej grupy
autobusów spadł z 84% w 2010 roku do 60% w 2014 roku.
W tym samym czasie flota autobusów Mobilis, stanowiąca
zaledwie około 5% wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie, nie została poddana żadnej modernizacji.
Od 2015 roku 50% floty autobusów miejskich stanowiły
pojazdy z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro
V i wyższą, w tym około 12% stanowiły autobusy firmy
Mobilis (wszystkie z silnikami spełniającymi normę emisji
spalin Euro VI). Zaproponowane w badaniach scenariusze
modernizacji floty autobusów do roku 2025 zakładają ograniczenie emisji metali ciężkich o blisko 10 kg/rok w stosunku
do roku 2015. Można to będzie osiągnąć poprzez stopniowe zastępowanie pojazdów z silnikami spełniającymi normy

Tabela 1
Zawartość metali ciężkich w paliwie
Paliwo

Pb
[g/l]

Cd
[mg/kg]

Cu
[mg/kg]

Cr
[mg/kg]

Ni
[mg/kg]

Se
[mg/kg]

Zn
[mg/kg]

Benzyna
bezołowiowa

0,0249

0,0108

0,0418

0,0159

0,013

0,0002

2,164

Diesel

0,0435

0,0087

0,0212

0,03

0,0088

0,0001

1,738

LPG

0,0264

0,0106

0,0373

0,0093

0,0107

0

2,13

CNG

0,0245

0,0106

0,0373

0,0093

0,0107

0

2,13

Biodiesel

0,0453

0,0087

0,0212

0,03

0,0088

0,0001

1,738

Bioetanol

0,0249

0,0108

0,0418

0,0159

0,013

0,0002

2,164

Źródło: [19, 20]

Rys. 1. Wykres zależności sumarycznej emisji metali ciężkich od rocznego przebiegu autobusów w poszczególnych latach obliczeniowych
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Euro IV i niższe pojazdami elektrycznymi lub spalinowymi
z silnikami Euro VI. Scenariusze zakładają również, że udział
autobusów spełniających normę EURO VI we flocie obsługującej krakowską komunikację miejską będzie stopniowo
wzrastał z 19% w 2015 roku do około 38% w 2017, około
47% w 2020 i około 66% w 2025 roku.
Zamieszczona na rysunku 1 sumaryczna emisja metali
ciężkich stanowi sumę zawartości analizowanych metali
w spalanym paliwie oraz w pyle emitowanym ze ścierania
opon i hamulców. Została ona wyliczona zgodnie z wcześniej
opisaną metodyką, z uwzględnieniem średniej, rocznej prędkości poruszania się autobusów po aglomeracji krakowskiej,
liczby posiadanych przez autobusy osi oraz średniej liczby
przewożonych przez nie pasażerów. Rysunek 2 przedstawia
zużycie przez autobusy oleju napędowego oraz gazu ziemnego (CNG) w poszczególnych latach obliczeniowych.

Rys. 2. Ilość zużytego paliwa w poszczególnych latach obliczeniowych

Tabela 2 przedstawia wielkości emisji rocznej poszczególnych metali ciężkich z autobusów komunikacji miejskiej
w latach 2010–2025. Wartości te zostały rozdzielone na poszczególne gminy aglomeracji krakowskiej w zależności od
liczby przejeżdżanych kilometrów przez autobusy w danej
gminie w danym roku obliczeniowym, a następnie zwizualizowane za pomocą oprogramowania ArcGIS (rysunki: 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17). Kolejnym etapem badań było oszacowanie wielkości emisji z każdej linii autobusowej oraz określenie obciążenia emisją metali ciężkich szlaków komunikacyjnych obsługiwanych przez krakowską komunikację miejską. Wyniki zostały przedstawione w postaci map rozkładu
emisji rocznej poszczególnych metali ciężkich wzdłuż dróg
(rysunki: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18).

Emisja ołowiu
Ołów jest metalem ciężkim najczęściej kojarzonym z emisją
z pojazdów drogowych w związku ze stosowaniem do końca
roku 2004 benzyny ołowiowej jako paliwa. Dodatek ołowiu
do benzyny (w postaci czteroetylku ołowiu) był stosowany
głównie jako środek przeciwstukowy, przeciwdziałający jej
nieprawidłowemu spalaniu. Ołów wpływa negatywnie nie
tylko na jakość powietrza i całego środowiska naturalnego,
a co za tym idzie także na zdrowie i życie ludzi (wg zaleceń WHO bezpieczna dzienna dawka ołowiu dla dorosłego
człowieka wynosi około 0,45 mg Pb, natomiast dla dzieci
do 0,05 mg), ale również na katalityczne dopalacze spalin,
przyczyniając się do ich niszczenia. Od roku 2005 stosowanie
benzyny ołowiowej jest zabronione. Dopuszcza się stosowanie jedynie benzyny, która zawiera nie więcej niż 5 mg/l ołowiu (tzw. benzyna bezołowiowa). Jej wprowadzenie przyczyniło się do redukcji stężeń ołowiu w powietrzu, jednakże nie
tylko spalane paliwo jest źródłem jego emisji. Ołów stosowany jest także jako dodatek m.in. w produkcji opon, okładzin
hamulcowych oraz niektórych olejów silnikowych. Według
badań przeprowadzonych w Danii największa emisja ołowiu
pochodzi ze ścierania hamulców [4, 5, 9, 21–23].
Analizowana flota pojazdów była zasilana głównie olejem napędowym lub energią elektryczną. Pojazdy elektryczne (których było odpowiednio 5 sztuk w latach 2014–
2015 oraz zakłada się, że będzie 25 sztuk w latach 2017–
2020 i 71 – w 2025) uznano jako całkowicie bezemisyjne,
dlatego zostały pominięte w obliczeniach (nieznacząca emisja ołowiu z tych pojazdów będzie związana ze ścieraniem
opon i hamulców). Modernizacje MPK SA w latach 2010–
2014 przyczyniły się do ograniczenia emisji ołowiu
w Krakowie z 4,95 kg/rok do około 4,7 kg/rok. W roku
2015 wskutek wycofania z eksploatacji 21 pojazdów Euro
IV firmy Mobilis i zastąpienia ich 67 pojazdami Euro VI
zauważa się wzrost tej emisji do wartości około 4,9 kg/rok
(rys. 3). Jednakże analizując wartości w tabeli 2, można
stwierdzić, że pomimo większej liczby pojazdów sumaryczna emisja ołowiu jest niższa niż dla floty pojazdów z roku
2010. Jest to wynikiem zarówno poprawy stanu technicznego floty, jak i zmniejszonej ilości spalonego paliwa.

Tabela 2
Zestawienie sumarycznej emisji analizowanych metali ciężkich z floty
krakowskich autobusów miejskich w latach 2010–2025
Metal

Emisja [kg/rok]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2020

2025

Pb

6,11

5,86

5,78

5,65

5,79

6,07

5,86

5,85

Cd

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14

0,15

0,14

0,14

0,13

Cu

44,46

42,66

42,10

41,15

42,22

44,17

42,69

42,69

39,87

Cr

2,45

2,35

2,32

2,26

2,32

2,43

2,35

2,34

2,18

Ni

0,43

0,41

0,41

0,40

0,41

0,43

0,41

0,41

0,38

Se

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Zn

38,04

36,42

35,81

34,87

35,73

37,42

35,94

35,80

33,05

SUMA

91,68

87,88

86,59

84,49

86,64

90,70

87,42

87,27

81,10
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5,45

Rys. 3. Rozkład wielkości emisji ołowiu z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025
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Rys. 4. Rozkład wielkości emisji ołowiu wzdłuż szlaków komunikacyjnych z komunikacji
miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 5. Rozkład wielkości emisji kadmu z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

W kolejnych latach, dokonując modernizacji zgodnie z zaproponowanym kierunkiem, możliwe będzie zmniejszenie
ilości spalanego oleju napędowego o ponad 1,8 tysiąca Mg,
co spowoduje zmniejszenie emisji Pb o ponad 0,5 kg na
rok. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż do
obszarów najbardziej narażonych na emisję ołowiu z autobusów miejskich należą ulice o największym natężeniu ruchu w Krakowie. Sytuację tę odzwierciedla rozkład rocznej
emisji ołowiu z autobusów miejskich przedstawiony na rysunku 4. Najwyższe dawki ołowiu, jakie zostały wyemitowane w analizowanym obszarze, sięgają około 110 g/rok
(okolice dworca autobusowego w Krakowie).
Emisja kadmu
Kadm w wyniku antropogenicznej działalności człowieka
stał się chemicznym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego (w tym powietrza) ze względu na to, że metal ten jest
naturalnie stosunkowo słabo rozpowszechniony w skorupie
ziemskiej. Jest to zanieczyszczenie o tyle niebezpieczne, że nie
podlega degradacji, a do organizmu człowieka przedostaje się
głównie drogą oddechową. Dopuszczalna dzienna dawka kadmu dla człowieka wynosi zgodnie z zaleceniami WHO około
60–70 µg. Kadm jest wykorzystywany m.in. do produkcji
opon i hamulców, a także jako dodatek do olejów silnikowych,
smarów oraz mas bitumicznych. Jego emisja do powietrza następuje także wskutek spalania oleju napędowego, a zgodnie
z badaniami przeprowadzonymi w Danii największym źródłem emisji kadmu są oleje silnikowe [4, 7, 10, 23–25].
Sumaryczna roczna emisja kadmu w Krakowie z autobusów komunikacji miejskiej kształtowała się na poziomie
około 124 g/rok w 2010 roku, 116 g/rok w 2014 roku,
a po modernizacjach i zwiększeniu floty przez firmę Mobilis
w 2015 roku wyniosła 121 g/rok. Dzięki zaproponowanym
dalszym modernizacjom taboru komunikacji miejskiej
możliwe jest ograniczenie emisji kadmu w 2025 roku do
około 106 g/rok (rys. 5). Na rysunku 6 można zauważyć, że
podobnie jak w przypadku ołowiu największa roczna emisja
kadmu występuje na obszarach o największym natężeniu
ruchu. Najwyższe wyemitowane przez autobusy miejskie
dawki osiągają wartości na poziomie 2,8 g/rok.

Rys. 6. Rozkład wielkości emisji kadmu wzdłuż szlaków komunikacyjnych z komunikacji
miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Emisja miedzi
Miedź stanowi jeden z komponentów ulepszaczy oleju napędowego, używana jest w produkcji opon i okładzin hamulcowych. Jest także głównym składnikiem rur
w układzie chłodzenia silnika, klimatyzacji czy systemów
wspomagania. Miedź znajduje się również w olejach silnikowych, smarach czy asfalcie. Jednakże badania wskazują,
iż największa emisja miedzi do środowiska następuje podczas ścierania okładzin hamulcowych [4, 5, 7, 10, 23].
W Krakowie emisja miedzi kształtowała się na poziomie około 36 kg/rok w 2010 roku, około 34,2 kg/rok w 2014
roku, natomiast po modernizacji i zwiększeniu floty Mobilis
group w połowie 2014 roku, emisja Cu w 2015 roku wyniosła około 35,8 kg/rok. Przeprowadzenie dalszych modernizacji zgodnie z przyjętymi scenariuszami spowoduje
ograniczenie emisji Cu w 2025 roku do wartości 32,3 kg/
rok (rys. 7). Mapy rozkładu emisji miedzi wokół szlaków
komunikacyjnych, po których poruszają się krakowskie autobusy (rys. 8), wskazują, że największa wartość emisji wynosząca około 0,8 kg/rok wystąpi głównie w obrębie Alei
Trzech Wieszczów. W związku z tym, że emisja miedzi
związana jest przede wszystkim ze ścieraniem hamulców to
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wzrasta ona wraz ze wzrostem liczby eksploatowanych pojazdów przez komunikację zbiorową (rok 2015). W latach
kolejnych (2017–2025) zauważa się minimalny spadek
emisji Cu, jednakże jest to związane z nieuwzględnianiem
w obliczeniach pojazdów elektrycznych, które również zaopatrzone są w klocki hamulcowe, ulegające ścieraniu podczas eksploatacji.

tego metalu na obszarze Krakowa wynosiła około 2 kg/rok
w 2010 oraz 2015 roku (wskutek zwiększenia liczebności
floty). Przeprowadzając zaproponowane modernizacje, do
roku 2025 będzie można ograniczyć tą emisję do około
1,75 kg/rok. W obliczeniach nie została uwzględniona
emisja chromu ze ścierania hamulców przez pojazdy elektryczne.

Rys. 7. Rozkład wielkości emisji miedzi z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 9. Rozkład wielkości emisji chromu z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 8. Rozkład wielkości emisji miedzi wzdłuż szlaków komunikacyjnych z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 10. Rozkład wielkości emisji chromu wzdłuż szlaków komunikacyjnych z komunikacji
miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Emisja chromu
Chrom jest kolejnym metalem ciężkim emitowanym do
powietrza z sektora transportu drogowego. Stosowany
jest, jak większość analizowanych w pracy metali, jako
dodatek do produkcji opon, w układzie hamulcowym czy
olejach silnikowych. Duńskie badania wskazują, że największa emisja chromu występuje wskutek ścierania hamulców, a następnie z olejów silnikowych i spalania paliwa [4, 8, 10].
Najwyższa, powodowana przez krakowską komunikację miejską wartość emisji chromu wynosi około 50 g/rok
i występuje w obrębie dworca autobusowego oraz niektórych fragmentów Alei Trzech Wieszczów (rys. 10). Nato
miast, jak przedstawiono na rysunku 9, sumaryczna emisja

Emisja niklu
Metal ten jest komponentem różnych metalizowanych
części samochodowych, a także opon, hamulców i masy
bitumicznej. W niektórych przypadkach stanowi także domieszkę w konstrukcji reaktorów katalitycznych,
które w głównej mierze zawierają platynę, rod i pallad.
W większości badań przyjmuje się, że głównym źródłem
emisji niklu jest spalanie oleju napędowego, jednakże
badania przeprowadzone w Danii wskazują na to, że
najwyższa jego emisja pochodzi ze ścierania hamulców
[4, 10, 26].
W aglomeracji krakowskiej sumaryczna emisja niklu
z autobusów miejskich kształtowała się na poziomie 0,40–
–0,43 kg/rok w latach 2010–2015, z czego około 80%
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zostało wyemitowane w mieście Kraków (rys. 11). Wskutek
przeprowadzenia dalszych modernizacji taboru do roku
2025 będzie możliwe ograniczenie emisji chromu do poziomu 0,38 kg/rok (tabela 2). Jak wynika z rysunku 12
najwyższa wyemitowana z komunikacji miejskiej wartość
emisji niklu wyniosła około 0,8 g/rok i nastąpiło to w okolicach dworca autobusowego w Krakowie.

Rys. 13. Rozkład wielkości emisji selenu z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 11. Rozkład wielkości emisji niklu z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 14. Rozkład wielkości emisji selenu wzdłuż szlaków komunikacyjnych z komunikacji
miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 12. Rozkład wielkości emisji niklu wzdłuż szlaków komunikacyjnych z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Emisja selenu
Selen jest składnikiem spalanych paliw oraz komponentem
opon oraz okładzin hamulcowych. Według badań przeprowadzanych w Danii największa jego emisja selenu w sektorze transportu drogowego pochodzi ze ścierania opon
[6, 10, 27].
Sumaryczna emisja selenu w Krakowie z autobusów
miejskich kształtowała się w latach 2010–2015 na poziomie około 24–25 g/rok. Prowadzenie dalszych modernizacji taboru może wpłynąć na zmniejszenie tej emisji do około 23 g/rok w 2025 roku (rys. 13). Najwyższa roczna emisja
selenu wynosząca około 0,55 g/rok występuje w rejonie
Alei Trzech Wieszczów i dworca autobusowego w Krakowie
(rys. 14).

Emisja cynku
Wielkość emisji cynku związana jest ze spalaniem oleju
napędowego, który zawiera znaczne ilości tego metalu,
jednakże wchodzi on również w skład opon, okładzin hamulcowych, smarów, olejów silnikowych, a także mas bitumicznych. Badania przeprowadzone w Danii wskazują,
iż największym źródłem emisji cynku w transporcie drogowym jest ścieranie opon i hamulców, jak również ścieranie
nawierzchni drogi [4, 10].
Inwentaryzowane autobusy miejskie charakteryzowały
się sumaryczną emisją cynku w latach 2010–2015 na obszarze Krakowa na poziomie 27–32 kg/rok. Z kolei najwyższa
obszarowa emisja tego metalu wynosiła około 0,7 kg/rok.
Zauważa się, że wraz ze wzrostem liczebności pojazdów w 2015
roku, wzrosła również emisja cynku na terenie najbardziej
obciążonej ruchem autobusowym Alei Trzech Wieszczów
(rys. 16). Prowadzone w dalszym ciągu modernizacje mogą
przyczynić się do zmniejszenia emisji tego zanieczyszczenia
do wartości około 25 kg/rok w 2025 roku (rys. 15). Wyniki
te są jednak obarczone błędem związanym z nieuwzględnianiem w obliczeniach emisji ze ścierania opon i hamulców
w pojazdach elektrycznych.

23

Transport miejski i regionalny 01 2018

Rys. 15. Rozkład wielkości emisji cynku z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 17. Sumaryczny rozkład wielkości emisji metali ciężkich z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 16. Rozkład wielkości emisji cynku wzdłuż szlaków komunikacyjnych z komunikacji
miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Rys. 18. Sumaryczny rozkład wielkości emisji metali ciężkich wzdłuż szlaków komunikacyjnych
z komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej w latach 2010, 2015 i 2025

Sumaryczna emisja metali ciężkich
Na rysunku 17 zwizualizowano przedstawione w tabeli 2
wartości sumarycznej emisji analizowanych metali ciężkich,
powodowanej przez krakowskie autobusy, z rozdziałem na
poszczególne gminy aglomeracji krakowskiej. Na przestrzeni lat 2010–2014 emisja metali ciężkich malała wraz
z zaawansowaniem prowadzonych modernizacji, natomiast
w roku 2015 w skutek rozbudowania floty pojazdów o 67
nowych autobusów zasilających wyłącznie linie miejskie
nastąpił ponowny jej wzrost, przede wszystkim w najbardziej ruchliwym rejonie Krakowa (rys. 18). Miejscowa
roczna emisja metali ciężkich na tych obszarach osiągała
wartości od 0,8–1,8 kg/rok. Prowadzenie dalszych modernizacji taboru autobusów przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne SA w Krakowie, ukierunkowanych na
całkowite odnowienie floty pojazdów spalinowych oraz zastąpienia części z nich pojazdami elektrycznymi (zgodnie
z założeniami przyjętymi w badaniach), będzie skutkowało
dalszymi redukcjami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, w tym także metali ciężkich nawet o 10 kg/rok do
roku 2025.

Podsumowanie
Emisja metali ciężkich z transportu drogowego oraz określenie jej wielkości jest niezwykle istotnym problemem,
gdyż powoduje ona zanieczyszczenie nie tylko powietrza
w strefie oddychania ludzi, ale również gleb znajdujących
się w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych. Z kolei depozycja i przechodzenie metali w głębsze strefy gleby
powoduje najczęściej jej długoletnie skażenie, gdyż większość z analizowanych w pracy zanieczyszczeń nie ulega
degradacji lub jest ona długotrwała. Opracowane w pracy mapy rozkładu wielkości emisji poszczególnych metali
ciężkich oraz rozkładu sumarycznej wielkości emisji metali
ciężkich w obrębie tras komunikacyjnych obsługiwanych
przez flotę krakowskich autobusów miejskich pozwoliły na ocenę obszarów najbardziej narażonych na tę emisję. Obszarami tymi są najruchliwsze ulice Krakowa, czyli
Aleje Trzech Wieszczów oraz obszar dworca autobusowego,
w obrębie których najwyższe wartości emisji poszczególnych metali ciężkich osiągnęły: Cu (800 g/rok), Zn (700
g/rok), Pb (110 g/rok), Cr (50 g/rok), Ni (8 g/rok), Cd
(2,8 g/rok), Se (0,55 g/rok). Sumaryczna emisja wszystkich
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analizowanych w badaniach metali ciężkich z krakowskich
autobusów miejskich w roku 2010 w rejonie dworca autobusowego osiągnęła wartość około 1,8 kg/rok, a wskutek
przeprowadzonych działań modernizacyjnych udało się ją
zmniejszyć w 2015 roku nawet o 0,6 kg/rok. Obszar Alei
Trzech Wieszczów charakteryzował się wzrostem miejscowej sumarycznej emisji metali ciężkich z ok. 0,7 kg/rok
w 2010 roku do nawet 1,4 kg/rok w 2015. Sytuacja ta
jest wynikiem prowadzonej na przestrzeni lat 2010–2015
maksymalizacji transportu zbiorowego polegającej na
zwiększeniu częstotliwości kursowania pojazdów w tym
rejonie (wzrost liczebności floty). Przeprowadzane i planowane modernizacje floty autobusów miejskich wpływały
i będą w przyszłości wpływać na zmniejszenie emisji metali
do powietrza, głównie pochodzących z procesu spalania paliwa. W przypadku emisji metali z procesu ścierania opon
bądź hamulców nie jest możliwe jej znaczne ograniczenie
nawet w przypadku całkowitej wymiany floty autobusów
na bardziej niskoemisyjną. Związane jest to z używaniem
do produkcji opon i tarcz ciernych komponentów zawierających analizowane metale ciężkie. Przełom w tym zakresie może zostać osiągnięty tylko w przypadku znaczącego
ograniczenia stosowania przedmiotowych metali w technologii produkcji tych najczęściej zużywanych elementów
eksploatacyjnych pojazdów.
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Relacje pomiędzy planowaniem rozwoju
struktury zabudowy miasta a systemem
transportowym na przykładzie Krakowa1
Streszczenie: Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój
miast ma bardzo silny wpływ na funkcjonalność układu drogowo-ulicznego. Powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych czy hal produkcyjnych jest
znaczącym generatorem ruchu mającym bardzo silny wpływ na zmiany,
zarówno w funkcjonowaniu układu ulicznego, jak i systemu transportu
zbiorowego. Działania miasta na rzecz rozwoju tych systemów powinny
być ściśle związane z planowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Jednym z najbardziej efektywnych środków transportu
zbiorowego jest transport szynowy, w większości niezależny od ruchu
samochodowego. Rozwijając ten system, należy jednocześnie skupić się
na odpowiednim zagospodarowaniu otoczenia jego przystanków pod
kątem funkcji użytkowania terenu i jego intensywności, co zapewni wysoki potencjał pasażerski. Niniejszy artykuł jest rezultatem projektu
„Model przestrzennej struktury Krakowa. Perspektywa planistyczna”,
opracowanego na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu
Miasta Krakowa [1], którego autorka niniejszego artykułu była współautorką.
Słowa kluczowe: planowanie systemów transportowych, planowanie
zagospodarowania przestrzennego, transport zrównoważony.

Zasady koordynacji rozwoju przestrzennego miasta
i systemu transportowego
Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój miast
ma bardzo silny wpływ na funkcjonalność układu drogowo-ulicznego. Powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych,
wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych
czy hal produkcyjnych jest znaczącym generatorem ruchu
mającym bardzo silny wpływ na zmiany, zarówno w funkcjonowaniu układu ulicznego, jak i systemu transportu
zbiorowego. W odpowiedzi na zwiększającą się liczbę inwestycji budowlanych i zmianę obszarów ciążeń komunikacyjnych, władze miejskie planują i wdrażają liczne inwestycje
infrastrukturalne oraz dążą do modernizacji i rozbudowy
linii komunikacji zbiorowej. Podjęcie działań w kierunku
usprawnienia systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych staje się zatem niezbędne, ponieważ strefy
zatłoczenia transportowego obejmują przede wszystkim
odcinki ulic prowadzące do śródmieścia oraz drogi wlotowe
i obwodnice wewnętrzne i zewnętrzne miasta. Niezwykle
ważną rolę odgrywa odpowiednie, strategiczne planowanie
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, która powinna być oparta na kilku zasadach dotyczących kształtowania funkcji i intensywności użytkowania terenu w powią1
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zaniu z systemem transportowym. Zasady te odnoszą się
do planowania struktury urbanistycznej, w powiązaniu
z wybranymi korytarzami transportowymi oraz miejscami
węzłowymi, w których ogromną rolę powinny odgrywać
przystanki transportu zbiorowego. Poniżej wymieniono te
zasady kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej
miasta, które mogą wpływać na zwiększenie udziału ruchu
pieszego, rowerowego i podróży odbywanych transportem
zbiorowym w codziennych przejazdach.
Kluczowym elementem w planowaniu przestrzennym
miasta jest dążenie do utrzymania wysokiej zwartości i intensywności struktury wzdłuż korytarzy transportowych
dobrze obsługiwanych przez transport zbiorowy. Dogęszcza
nie struktur osiedleńczych powinno odbywać się szczególnie wzdłuż linii kolejowych lub tramwajowych, z polaryzacją zabudowy w rejonie stacji, przystanków lub węzłów
przesiadkowych. Należy zatem tak kształtować strukturę
funkcjonalno-przestrzenną miasta, aby wzdłuż relacji o dużych wartościach macierzy podróży znalazły się konkurencyjne oferty programowe.
Konsekwentna polityka lokalizacyjna ma ogromny
wpływ na kontrolowanie obciążeń sieci ulicznej poprzez
sterowanie wielkością generowanego ruchu przez obszar.
Lokalizacja nowych obiektów powinna zostać oceniona ze
względu na dostępność do systemu transportowego,
zwłaszcza do infrastruktury transportu zbiorowego (dostępność piesza) oraz rowerowego. Niestety na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę wymagana jest dostępność tylko do dróg lądowych. Niezwykle ważna jest
zatem relacja istniejącej i planowanej struktury z dostępnością do miejsc węzłowych.
Polityka planistyczna powinna umożliwiać częściowe
przenoszenie się ludności na tereny zlokalizowane przy granicach miasta – obszary suburbi. Należy zatem preferować
rozwój osadnictwa w strefach peryferyjnych, które położone
są przy liniach kolejowych (korytarze transportowe-kolejowe), tworząc gniazda suburbanizacji w rejonie stacjii przystanków kolejowych (wokół miejsc węzłowych), oraz intensyfikować zabudowę wzdłuż całej linii kolejowej, z jednoczesnym tworzeniem parkingów typu Park & Ride. Kształtowanie
intensywności zabudowy względem położenia stacji powinno
odbywać się według zasady: osiągać dużą intensywność
w promieniu szczególnie dogodnej dostępności pieszej (do
około 400 m), a w strefie dalszej, tj. do 1000 m – intensywność dość dużą.
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Istotą zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
miasta jest wykształcenie obszarów mieszkalnych mających
szanse stać się niezależnymi jednostkami, w których możliwe
jest zrealizowanie części motywacji podróży, np. zakupy, rekreacja, częściowo także praca. W jednostce takiej, z uwagi
na możliwość zrealizowania większości celów podróży, nie
jest konieczne korzystanie z samochodu, ponieważ odległości
pomiędzy źródłem a celem podróży są osiągalne pieszo lub
na nieco większe odległości – transportem zbiorowym lub
rowerem. Zatem polityka planistyczna w mieście powinna
dążyć do przekształcania struktur monofunkcyjnych (typowe osiedla mieszkaniowe o zabudowie blokowej bez miejsc
pracy i o niskim udziale usług) na wielofunkcyjne, drobnoziarniste, z dobrym dostępem do miejsc węzłowych.

Wizja rozwoju systemu transportu zbiorowego w Krakowie
Rozwój systemu transportowego Krakowa powinien być
bardzo silnie nastawiony na rozwój systemu transportu
zbiorowego oraz rowerowego. Nie oznacza to, że inwestycje drogowe mają zostać pominięte. Wręcz przeciwnie
– powinny zostać uruchomione działania zmierzające do
rozbudowy układu drogowego, ale tylko w takim zakresie,
w którym dąży się do przeniesienia ruchu tranzytowego na
obwodnice.
Najistotniejsze jednak zmiany powinny dotyczyć rozwoju systemu transportu zbiorowego – szynowego
w Krakowie (rys. 1). Z uwagi na istniejącą infrastrukturę, zagospodarowanie miasta pod kątem funkcjonalno-przestrzennym (także z uwzględnieniem kierunków rozwoju) oraz możliwości realizacyjne inwestycji rekomenduje się znaczący rozwój systemu tramwajowego oraz
kolejowego, a w uzupełnieniu także podsystemu metra
(w dalekiej perspektywie). Przedstawiony na rysunku 1
system transportu zbiorowego uwzględnia autorski przebieg linii metra, tras tramwajowych oraz uruchomienie

nowych przystanków kolejowych w systemie SKA. W przypadku tras tramwajowych większość propozycji nowych
przebiegów pochodzi z koncepcji rozwoju systemu tramwajowego w Krakowie według dr. inż. Marka Bauera
z Politechniki Krakowskiej. W opracowaniu [1] koncepcja
ta została nieco rozszerzona.
System tramwajowy, z uwagi na stosunkowo łatwe dostosowanie przebiegu do istniejącej i planowanej struktury
funkcjonalnej obszarów miasta, może także uwzględniać
jego przebieg w tunelach, które w przyszłości mogą zostać
wykorzystane dla podsystemu metra.
Rekomenduje się dążenie do wykreowania tramwajowego układu obwodnicowego, który nie tylko łączyłby istotne
generatory ruchu (w dużej mierze planowane), ale także
zapewniałby pełną niezawodność sieci tramwajowej. Pro
ponowane inwestycje tramwajowe przedstawiono na rysunku 1 i będą omówione w innym artykule. Istotą rozbudowy sieci tramwajowej jest poprawa dostępności obszarów
Krakowa do systemu transportu zbiorowego.
Kolejnym, niezwykle ważnym systemem transportu
zbiorowego, który nie tylko zapewnia powiązania z zewnętrznymi obszarami miasta Krakowa, ale także obsługuje podróże wewnątrz jego granic, jest kolej funkcjonująca
w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. System Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej to nie tylko połączenia i relacje pomiędzy obszarami w mieście, ale przede wszystkim przystanki kolejowe wraz z ich otoczeniem. To lokalizacja przystanków i ich otoczenie (dostępność do innych systemów
transportowych i funkcja użytkowania terenu wraz z jej
intensywnością) wpływają na atrakcyjność tego środka
transportu. Z tego względu oprócz przewidzianych w dokumencie SUiKZP w Krakowie [2] lokalizacji przystanków kolejowych pojawiają się nowe lokalizacje (wersja autorska), poprawiające dostępność transportową obszarów
dotychczas przez nie nieobsługiwanych.

Rys. 1.
Sieć transportu zbiorowego
– szynowego (tramwajowego, kolejowego, podsystemu metra) w Krakowie
– rok 2050
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Dodatkowo przewiduje się uruchomienie powiązania
kolejowego w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na
odcinku biegnącym w kierunku Nowej Huty Przyszłości.
Z tym że w opracowaniu [1] planuje się częściowo zaaktywizować istniejącą infrastrukturę kolejową i wybudować
nowy odcinek stanowiący powiązanie Nowej Huty
Przyszłości po jej zachodniej stronie – jako skrótowy odcinek łączący się z istniejącą linią w Podłężu (przebieg tego
odcinka różni się od odcinka proponowanego w studium
oraz w planach województwa – jednak autorzy opracowania [1] uważają go za lepszy). Istniejąca linia kolejowa od
jej strony wschodniej nie zapewniałaby poprawnej dostępności tego projektu strategicznego dla miasta Krakowa.
Oprócz wymienionego połączenia planuje się także zaktywizować powiązania na kolejowej wschodniej linii obwodowej z lokalizacją nowych przystanków kolejowych, pod
nazwą: Pilotów, Mogilska, Ofiar Dąbia (w okolicach planowanego Centrum Muzyki), Klimeckiego, a także na odcinku
biegnącym w kierunku mających się przekształcać terenów
w sąsiedztwie elektrociepłowni, z nowymi przystankami pod
nazwą: Aleja Pokoju/Plaza, Nowohucka oraz Łęg. Nowe,
planowane przystanki kolejowe zlokalizowane są w bliskim
sąsiedztwie istniejących i planowanych generatorów ruchu,
a także dzięki planom rozwojowym systemu tramwajowego
są bardzo dobrze dostępne transportowo (także rowerem).
Uzupełnieniem systemu transportu zbiorowego w Kra
kowie może stać się podsystem metra, jednak w znacznie
ograniczonym zakresie, niż było to przedstawione w ustaleniach obowiązującego SUiKZP miasta Krakowa [2], a także w „Studium rozwoju systemu transportu Miasta
Krakowa, w tym budowy metra” [3]. Autorski przebieg
linii metra przewiduje poprowadzenie tylko jednej linii
podsystemu metra, której przebieg nie dubluje się z przebiegiem tras systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i sieci
tramwajowej, a wzmacnia istniejące i planowane tereny inwestycji, do których nie jest możliwe poprowadzenie innego, bardziej niż autobus wydajnego środka transportu.
Przebieg linii metra wiąże ze sobą dzielnicę Nowa Huta
(o bardzo dużym potencjale mieszkaniowym, także dla
przyszłych pokoleń), przechodzi przez tereny niezwykle
atrakcyjne, potencjalne tereny inwestycyjne w rejonie ulicy
Nowohuckiej i sąsiedztwie elektrociepłowni w Łęgu, z przystankiem na Zabłociu, przy rondzie Matecznego i dalej na
przebiegu zgodnym z przebiegiem linii metra (i lokalizacją
przystanków) w dokumencie SUiKZP [2], w kierunku południowym, aby obsłużyć tereny inwestycyjne pomiędzy
ulicą Kobierzyńską a Zakopianką.
Tak silny rozwój systemu tramwajowego, kolejowego
i podsystemu metra musi jednak zostać zweryfikowany
modelem symulacyjnym, w którym efektywność poszczególnych odcinków będzie potwierdzona lub zanegowana.

Relacje pomiędzy planowaniem rozwoju struktury
zabudowy miasta a systemem transportowym
Niezwykle ważnym elementem związanym z planowaniem
systemem transportu zbiorowego jest jego relacja z istniejącą i planowaną strukturą zabudowy (funkcją i intensywno-
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ścią użytkowania terenu). Poprawność działań planistycznych w kontekście integracji struktury zabudowy i systemu
transportowego można sprawdzić poprzez analizę funkcji
i intensywności zabudowy w obszarze dostępności pieszej
wokół przystanków wysokowydajnych środków transportu zbiorowego (tramwaj, kolej, metro). Autorka niniejszego artykułu postuluje, aby w obszarze o promieniu 500 m
(tramwaj) i 800 m (kolej i metro) intensyfikować funkcję
zabudowy. W celu weryfikacji tego postulatu wykonano rysunki, na których zakreślono – wokół przystanków
– okręgi o odpowiednim promieniu i przedstawiono w ich
obszarze istniejącą i planowaną według SUiKZP strukturę
zabudowy. Rysunki 2–4 przedstawiają istniejącą struktu-

Rys. 2. Istniejąca struktura przestrzenna w zasięgu dojścia pieszego do planowanych w roku
2050 przystanków tramwajowych na terenie Krakowa

Rys. 3. Istniejąca struktura przestrzenna w zasięgu dojścia pieszego do planowanych w roku
2050 przystanków tramwajowych i kolejowych na terenie Krakowa

Rys. 4. Istniejąca struktura przestrzenna w zasięgu dojścia pieszego do planowanych w roku
2050 przystanków tramwajowych, kolejowych i podsystemu metra na terenie Krakowa
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rę zabudowy wokół przystanków szynowego transportu
zbiorowego. Wraz z pojawieniem się w systemie transportu
zbiorowego Krakowa nowego, rozwiniętego systemu szynowego wzrasta zasięg dostępności poszczególnych części
miasta. Zauważyć jednak można, że większość istniejących
i planowanych przystanków tramwajowych obsługuje tereny już zainwestowane w stanie obecnym – za wyjątkiem
tras biegnących na terenach już przy granicy miasta (wzdłuż
Bunscha, Jasnogórskiej, w kierunku Zielonek, Rybitw) –
rysunek 2. Nieco inna sytuacja występuje w przypadku,
gdy pojawia się system SKA w obsłudze wewnętrznej miasta – rysunek 3. Można zauważyć, że większość terenów
wokół przystanków kolejowych, poza strefą śródmieścia,
jest niedoinwestowana pod kątem zabudowy kubaturowej.
Wpływa to niestety na niską efektywność SKA, nie tylko
w obsłudze wewnętrznej miasta, ale także zewnętrznych
powiązań. Jeśli dodamy podsystem metra, pojawiają nowe
tereny do zainwestowania – rysunek 4. Metoda powiązania
obszarów o założonej dostępności pieszej do przystanków
tramwajowych, kolejowych i metra, wskazuje te obszary
w mieście, na których jedynie powinny być prowadzone
działania inwestycyjne. Jeśli jakiś obszar nie znajduje się
w obszarze oddziaływania przystanku, nie powinno się na
nim prowadzić inwestycji, które generowałyby duży potencjał ruchotwórczy. Na rys. 2–6 kolorami przedstawiono
funkcję użytkowania terenu – oznaczenia te są zgodne z zasadami przyjętymi w SUiKZP [2].

Rys. 5. Planowana struktura przestrzenna w zasięgu dojścia pieszego do planowanych
w roku 2050 przystanków tramwajowych na terenie Krakowa

Korzystając z podobnej metody, poddano analizie planowany rozwój obszarów wokół założonych przystanków
tramwajowych (rys. 5), kolejowych i podsystemu metra
(rys. 6). Funkcję i intensywność użytkowania terenu przyjęto na podstawie ustaleń SUiKZP Miasta Kraków [2].
Analizując planowany rozwój funkcji i intensywności
użytkowania terenu wokół przystanków transportu szynowego, można zauważyć, że większość obszarów zlokalizowanych wzdłuż planowanych przystanków tramwajowych posiada wysoką intensywność – są to przystanki
w obszarach śródmieścia oraz osiedli mieszkaniowych.
W obszarach położonych dalej intensywność jest niższa,
ale może być zwiększona. Podobnie kształtuje się sytuacja
dla stacji podsystemu metra. Szczególnie należy zwiększyć intensywność przy końcowych stacjach tego środka
transportu. Jest to możliwe, ponieważ tereny te są dostępne pod inwestycje. Nieco inaczej sytuacja wygląda
w kontekście przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
Dla tego systemu dokonano bardziej szczegółowej analizy
związku pomiędzy planowaną strukturą i układem drogowym obsługującym przystanek, a lokalizacją przystanku
kolejowego. Wyniki tych analiz będą jednak przedstawione w kolejnym artykule.

Podsumowanie
Analizując rozwój systemu transportu zbiorowego w Krako
wie, można zauważyć, że wiele potoków pasażerskich może
być przejętych przez połączenia kolejowe w systemie
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, zarówno już tej istniejącej,
jak i nowych, planowanych odcinków (będących aktywizacją istniejących torowisk kolejowych). Niski obecnie
udział podróży koleją wynika z braku odpowiedniej infrastruktury kolejowej, w postaci siatki połączeń oraz zagospodarowania otoczenia przystanków kolejowych (pod
kątem poprawy dostępności transportowej oraz funkcji
użytkowania terenu). Podobna sytuacja dotyczy rozwoju
podsystemu metra oraz rozwijającego się systemu tramwajowego. Przedstawione w artykule analizy pokazują, że
kierunek rozwoju miasta pod kątem jego zagospodarowania powinien być spójny z rozwojem szynowego transportu
zbiorowego i uwzględniać intensyfikację funkcji użytkowania terenu w obrębie dojścia pieszego do przystanków
i stacji.
Literatura

Rys. 6. Planowana struktura przestrzenna w zasięgu dojścia pieszego do planowanych w roku
2050 przystanków tramwajowych, kolejowych i podsystemu metra na terenie Krakowa
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Implikacja innowacyjnych aplikacji
mobilnych usprawniających przepływ
osób w miastach na wdrażanie
koncepcji zrównoważonego transportu
oraz koncepcji SmartCity1
Streszczenie: W dobie niezwykle szybkiego rozwoju przemysłu IT
oraz technologii mobilnych, jak również znacznej urbanizacji miast oraz
powiększającej się z roku na rok liczbie samochodów osobowych, a co
za tym idzie coraz większej kongestii transportowej, nadzwyczajnego
znaczenia nabiera tworzenie oraz wdrażanie aplikacji mobilnych i webowych usprawniających proces przemieszczania się w miastach. Rosnące
potrzeby miast oraz zwiększająca się ich powierzchnia oraz brak możliwości wystarczającego rozwoju infrastruktury drogowej poprzez zagospodarowanie przestrzenne miast nie pozwala na uzyskanie odpowiedniej przepustowości oraz idącego za nią komfortu komunikacyjnego.
Obszarami sprawnego przepływu na terenach miast zajmuje się logistyka miejska, a w szczególności wdrażanie koncepcji zrównoważonego
rozwoju transportu oraz koncepcji inteligentnych miast – SmartCity.
Jednym z najważniejszych celów, jakie powinny przyświecać zarządzającym obszarami miejskimi, jest zmienianie tendencji mieszkańców do
wyboru środka transportu – z transportu indywidualnego samochodem
osobowym na transport zbiorowy (szczególnie komunikację publiczną),
co prowadzi do zmniejszenia natężenia miejskiej kongestii. Aplikacje
mobilne mogą mieć istotny wpływ na zmianę trendu podróżowania i rezygnację z samochodu osobowego przez mieszkańców miast. Na rynku
istnieje wiele bezpłatnych aplikacji, które w znaczący sposób ułatwiają
poruszanie się komunikacją zbiorową. Równie ważne są aplikacje, które
pomagają przemieszczać się osobom podróżującym samochodem osobowym, prowadząc najszybszą trasą z uwzględnieniem natężenia ruchu
na danych odcinkach oraz zagrożenia i incydentów drogowych. Dzięki
korzystaniu z tego typu aplikacji możliwe jest odpowiednie rozładowanie ruchu. Autorzy publikacji przedstawiają w niej dane aplikacje oraz
wyniki autorskich badań dotyczących stopnia wykorzystania aplikacji
mobilnych do przemieszczania się po mieście.
Słowa kluczowe: SmartCity, logistyka miejska, logistyka, transport,
zrównoważony rozwój transportu.

Wprowadzenie
W dobie dynamicznie rozwijających się technologii oraz
intensyfikacji w powstawaniu innowacji szczególnego znaczenia nabiera konieczność ciągłego dostosowywania się
przez przedsiębiorstwa do zmieniających warunków. Prężny
rozwój dostrzegalny jest w wielu sferach gospodarki, jednakże zaaplikowanie w działalności przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii informatycznych stanowi w ostatnich latach o przewadze konkurencyjnej. Zgodnie z dany1
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mi zawartymi w raporcie Serwisu We Are Social występuje
stała tendencja wzrostowa w częstości wykorzystywania
Internetu, mediów internetowych i aplikacji mobilnych
globalnej penetracji [9]. Takie zjawisko jest wyraźnym syg
nałem dla zarządzających przedsiębiorstwami, jak również
dla zarządzających obszarami miejskimi, iż nieuniknione
jest docieranie do grup docelowych przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów informacyjnych, zważywszy na bardzo wysoką częstotliwość korzystania z Internetu, a szczególnie z urządzeń mobilnych [15].
W dzisiejszych czasach zauważamy zjawisko znacznego przyrostu samochodów osobowych w Polsce. Wraz
z ich liczbą rośnie również zjawisko kongestii miejskiej,
dlatego tak ważnym jest wprowadzanie przez władze
miast koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu
oraz koncepcji SmartCity. Do rozwoju tych koncepcji
przyczyniają się aplikacje mobilne ułatwiające poruszanie
się po miastach, dzięki którym osoba przemieszczająca się
na terenach miejskich może m.in. w łatwiejszy sposób poruszać się komunikacją miejską, zapłacić poprzez aplikację za daną usługę lub też ominąć najbardziej obciążone
ruchem ulice miasta.
Celem artykułu jest przegląd wiedzy dotyczącej wyżej
wymienionych koncepcji, logistyki miejskiej, przegląd najpopularniejszych aplikacji ułatwiających przemieszczanie
się oraz poziomu ich wykorzystywania. Natomiast problemem badawczym artykułu jest zbadanie, czy istnieją duże
różnice w stopniu wykorzystywania danych aplikacji oraz
tego, jak stopień ich wykorzystania odnosi się do użyteczności aplikacji oraz realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu oraz koncepcji SmartCity,
w szczególności wśród osób młodych, które kształtują swoje wybory komunikacyjne.

Koncepcja SmartCity oraz zrównoważonego
rozwoju transportu a logistyka miejska
W czasach niezwykle szybkiego rozwoju terenów miejskich, jak również transportu oraz możliwości komunikacyjnych, wdrażanie założeń logistyki miejskiej nabrało niebywałego znaczenia. Miasta dążą do jak najlepszej realizacji
koncepcji zrównoważonego transportu, a również często
decydują się na wdrażanie koncepcji inteligentnego miasta
nazywanej SmartCity. Już w latach 80. XX wieku zaczęto
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często poruszać temat logistyki miejskiej. Według Macieja
Szymczaka: „Logistykę miejską można określić jako proces
planowania, realizowania i kontrolowania przepływów:
• inicjowanych na zewnątrz i skierowanych do miasta,
• inicjowanych w mieście i skierowanych na zewnątrz,
• przechodzących przez miasto,
• jak i wewnętrznych w mieście,
oraz towarzyszących im przepływów informacji, mających na
celu zaspokojenie potrzeb aglomeracji miejskiej w dziedzinie
jakości gospodarowania, jakości życia i rozwoju” [17].
Dążąc do określenia celów logistyki miejskiej, należy
zwrócić uwagę na potrzeby mieszkańców miast, jak również ich implikacje transportowe [18]. Zostały one podane
w tabeli 1, w której można zauważyć, że z każdą potrzebą
mieszkańców miast łączy się transport oraz sprawna komunikacja.

żyć po zmianach ustrojowych w 1989 roku oraz po wejściu
do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, kiedy to na masową skalę zaczęto sprowadzać auta z innych krajów zrzeszonych w Unii. Od końca 1990 do końca 2015 roku liczba
samochodów osobowych poruszających się na terenie Polski
wzrosła prawie czterokrotnie, a na przestrzeni lat 2004–
2015 niemal dwukrotnie. Liczba samochodów osobowych
na 31 grudnia 1990 wynosiła niewiele ponad 5 mln, tego
samego dnia w 2004 roku odnotowano prawie 12 mln tego
typu pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Natomiast
w 2015 roku liczba ta wynosiła niespełna 21 mln [8].
Dokładną tendencję wzrostu liczby pojazdów na przestrzeni lat obrazuje rysunek 1.

Tabela 1
Potrzeby mieszkańców miast oraz ich implikacja transportowa
POTRZEBY

IMPLIKACJA TRANSPORTOWA

ŻYWNOŚCIOWE

Przewozy surowców do punktów produkcji,
przewozy zaopatrzeniowe do punktów handlowych

ZAPEWNIENIE
MIEJSC PRACY

Przewozy osób do miejsc pracy i z miejsc pracy do miejsc
zamieszkania

OŚWIATOWE

Przewozy osób do szkół – instytucji edukacyjnych

MIESZKANIOWE

Infrastruktura osiedlowych dróg komunikacyjnych, parkingi, garaże

Rys. 1. Liczba samochodów osobowych w Polsce w latach 1990–2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu [8]

KOMUNIKACYJNE

Infrastruktura transportowa: drogi, punkty transportowe, chodniki
dla pieszych, parkingi, ścieżki rowerowe, system komunikacji
miejskiej, przystanki

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dojazdy do placówek, parkingi, lądowiska dla służb powietrznych,
system ratunkowo-wypadkowy

BEZPIECZEŃSTWA
I KOMFORTU
PRZEBYWANIA
W MIEŚCIE

System wywozu nieczystości, elementów odpadów, system
oznakowań, system dróg ewakuacyjnych, system odśnieżania
i oczyszczania, ekrany przeciwhałasowe, system bezkolizyjnych
skrzyżowań dróg komunikacyjnych, edukacja komunikacyjna

TRANSPORTU,
TRANZYTU TOWARÓW,
DOWOZU TOWARÓW
DO KLIENTÓW

Infrastruktura, przepustowość, odpowiednio zorganizowana
sygnalizacja

W celu zwiększania przepustowości miast, zmniejszania
czasu podróży na terenach miejskich, jak również komfortu
podróży, miasta decydują się na inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej. Ze względu na niewielkie możliwości urbanistyczne w miastach, niestety nie jest on możliwy
w takim stopniu, by miały one lepszą przepustowość komunikacyjną. Ponadto przy tak znacznej tendencji wzrostowej liczby samochodów osobowych na przestrzeni kilku
lat nowo powstała infrastruktura nie będzie już wystarczająca. Bardzo dobrym rozwiązaniem pozwalającym odciążyć
miasta z niepotrzebnego przepływu ładunków – tranzytu
– są obwodnice. Aby skutecznie zwiększyć przepustowość,
oprócz rozwoju infrastruktury drogowej władze miast coraz
częściej decydują się na wdrażanie koncepcji zrównoważonego transportu, jak również koncepcji inteligentnych
miast SmartCity.
W celu zrozumienia koncepcji zrównoważonego rozwoju najlepiej posłużyć się definicją Światowej Komisji
Środowiska i Rozwoju (z ang. World Commission on
Environment and Development), która mówi, o zapewnieniu
potrzeb teraźniejszych, bez wpływu na obniżenie zdolności
przyszłych pokoleń, do zapewniania ich potrzeb [1].
Koncepcje zrównoważonego transportu miejskiego (z ang.
Sustainable Urban Transport Project – SUTP) należy rozumieć
poprzez zmienianie wyborów mieszkańców miasta co do
środka przejazdu – zachęcanie do użytkowania komunikacji publicznej bądź innych alternatywnych form transportu,
w celu ograniczenia transportu samochodami osobowymi.
Koncepcja zakłada również zmniejszanie emisji spalin do

Źródło: opracowanie własne na podstawie [18].

Analizując przedstawione w tabeli 1 potrzeby, można
określić cele, jakie powinna spełniać logistyka miejska. Są
nimi:
• obniżanie kongestii miejskiej oraz eliminacja problemów z nią związanych,
• utworzenie oraz koordynowanie jak najbardziej efektywnego systemu komunikacji miejskiej,
• zwiększanie dostępności komunikacyjnej za pomocą
komunikacji miejskiej,
• rozbudowa infrastruktury drogowej,
• odpowiednie zarządzanie przepływem osób oraz ładunków,
• wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granicę
miasta [16].
Największym problemem współczesnych miast jest drastycznie wzrastająca na przestrzeni lat liczba samochodów
osobowych, wiążąca się z ich cenową dostępnością.
Szczególny wzrost liczby pojazdów w Polsce można zauwa-
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powietrza. W Europie po raz pierwszy wdrożyła ją Francja
w 1982 roku w celu racjonalizacji ruchu miejskiego, obiegu
prywatnych pojazdów, transportu publicznego oraz dostępności miejsc parkingowych. W 1996 roku zaczęto również
wprowadzać ustawy dotyczące jakości powietrza oraz racjonalizowania wykorzystywania zasobów energii. Należy pamiętać, że SUTP jest koncepcją wdrażaną długoterminowo, której wyniki należy kontrolować na przestrzeni lat.
Według ustaw państwa, które w Europie zapoczątkowało
wdrażanie koncepcji, ocenianie postępów powinno następować co 5 lat [7].
Przykładem miasta wdrażającego koncepcję zrównoważonego transportu publicznego jest Lublin. Cele i założenia
koncepcji zostały podane w tabeli 2.
Tabela 2
Cele koncepcji zrównoważonego transportu w Lublinie
CEL GŁÓWNY
Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na zasadach zrównoważonego rozwoju
– udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie powyżej 50% oraz rozwój elektrycznej trakcji trolejbusowej.
CELE DODATKOWE
1. Zapewnienie odpowiednich wymagań Unii Europejskiej oraz krajowych przepisów dotyczących przewozów (w tym osób niepełnosprawnych) dotyczących tak zwanych dobrych
praktyk.
2. Stworzenie transportu publicznego jako realnej alternatywy dla transportu samochodami
osobowymi poprzez odpowiednią dostępność komunikacyjna oraz cenową, jak również
uprzywilejowanie pojazdów transportu publicznego.
3. Integracja transportu miejskiego z transportem regionalnym – m.in. w zakresie wspólnych
biletów, koordynacji czasowej.
4. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zwiększanie liczby podróżnych
przemieszczających się transportem publicznym, rozwój trakcji trolejbusowej, wymiana
pojazdów na nowe – spełniające coraz nowsze normy spalania.
5. Utrzymywanie efektywności ekonomiczno-finansowej komunikacji miejskiej [3].
Źródło: opracowanie własne na [3]

SmartCity – inteligentne miasto to idea nastawiona na
odpowiednie zarządzanie ośrodkami miejskimi w ten sposób, aby miasta stały się bardziej przyjazne do życia pod
względem ekologicznym, bardziej nowoczesne, oszczędne
oraz efektywne, w dużej mierze jeżeli chodzi o przepływy
pojazdów [6]. Najbardziej znanym elementem wdrażanym
w koncepcji miast SmartCity są systemy inteligentnego
sterowania ruchem.
Odpowiednia realizacja obu wymienionych koncepcji
musi iść w parze z postępującym rozwojem technologicznym. W obecnych czasach prawie każdy młody człowiek,
jak również większość osób starszych posługuje się smartfonem oraz aplikacjami mobilnymi. Dzięki aplikacjom mobilnym i stronom internetowym oraz aplikacjom webowym
możliwe jest m.in. lepsze przekazywanie informacji osobom
przemieszczającym się po mieście oraz ułatwienie im sprawnego poruszania się po nim. Dzięki aplikacjom mobilnym
możliwe jest m.in. zachęcenie osób do korzystania z komunikacji miejskiej (rozkłady jazdy pojazdów komunikacji
miejskiej z dokładnością lokalizacji danego pojazdu na podstawie GPS), łatwiejszy sposób kupowania biletów czy płacenia za postój w płatnych strefach parkowania (płatności
mobilne powiązane z kartą płatniczą/kredytową), ułatwione korzystanie z systemu roweru miejskiego, wyznaczanie
trasy przejazdu również na podstawie zagrożeń drogowych
oraz modernizacji infrastruktury czy poziomu kongestii.
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Aplikacje mobilne wspomagające przemieszczanie się
po mieście
Zgodnie z przedmiotem rozważań autorzy prześledzili zakres, w jakim wykorzystywane są aplikacje mobilne w procesie przemieszczania się osób w miastach. W artykule
przedstawione zostały najpopularniejsze aplikacje, które
służą mieszkańcom miast oraz podróżnym do sprawnego
przewozu transportem indywidualnym i zbiorowym [2].
Wybrane aplikacje mobilne można pogrupować w cztery główne kategorie określające ich użyteczność: usprawnienie poruszania się po mieście (Yanosik, Google Maps),
usprawnienie poszukiwania połączeń komunikacji miejskiej
(MobileMPK, MyBus, Jakdojade.pl), usprawnienie procesu
płatności (SkyCash) oraz usprawnienie korzystania z rowerów miejskich (NextBike).
SkyCash
Pierwszą z omawianych aplikacji jest SkyCash, która umożliwia użytkownikom płacenie za pośrednictwem telefonu
komórkowego. W kontekście transportu indywidualnego
i zbiorowego dzięki powyższej aplikacji korzystający z komunikacji miejskiej, kolejowej oraz samochodowej mogą
zakupić bilet na przejazd lub opłacić parking w strefie płatnego parkowania [19]. Producent niniejszej aplikacji wymienia szereg udogodnień, które zapewnia SkyCash, a do
najważniejszych zaliczyć można:
• szybkość i wygoda;
• brak konieczności oczekiwania w kolejce, szukania
najbliższego kiosku/parkomatu;
• korzystanie z aplikacji jest bezpłatne;
• istnieje możliwość zakupu kilkudziesięciu biletów;
• dostępność dla systemu Windows Phone, Android,
IOS [13].
Odnosząc się do powyższych zalet jednoznacznie można
stwierdzić, że aplikacja zapewnia komfort i jest niezwykle
przydatna w celu przemieszczania się po mieście. Warto dodać, iż aplikacja ShyCash dostępna jest w wielu miastach na
terenie Polski:
• możliwość opłacania biletów w strefie płatnego parkowania – ponad 50 miast
• zakup biletu komunikacji miejskiej i kolejowej – ponad 30 miast [13].
NextBike
Kolejną z omawianych aplikacji mobilnych służących przemieszczaniu się po mieście jest NextBike. Aplikacja dedykowana jest użytkownikom rowerów miejskich i służy do wypożyczania ich w sposób samoobsługowy. Początki wykorzystywania tej aplikacji w Polsce datuje się na 2011, a jej
powstanie na 2004 rok. Od tego czasu zasięg geograficzny
wykorzystywania NextBike jest znaczny: 4 kontynenty, 23
państwa, ponad 100 miast [12]. Korzystanie z aplikacji
wiąże się z otrzymaniem wielu korzyści, do których zaliczyć, przede wszystkim, można:
• sprawną lokalizację najbliższych stacji rowerowych
z informacją o dostępności rowerów;
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• szybkość i wygodę w wypożyczaniu rowerów, bez ko-

nieczności oczekiwania w kolejce itp.;
• kompatybilność aplikacji ze wszystkimi systemami
NextBike w Polsce i na świecie;
• wypożyczanie i zwracanie rowerów przy użyciu kodów QR, dzięki czemu te czynności odbywają się natychmiastowo;
• możliwość śledzenia stanu konta i historii wypożyczeń [5].
Popularność rowerów miejskich sprawia, że aplikacja
wykorzystywana jest coraz częściej, jednakże obok głosów
pozytywnych odnaleźć można informacje o małej intuicyjności czy zawieszaniu się systemu, co znacznie utrudnia
użytkowanie i wydłuża jego czas [5].
Jakdojade.pl
Niewątpliwie jedną z najpopularniejszych aplikacji mobilnych ułatwiających wyszukanie opcji przejazdu z punktu
A do punktu B przy wykorzystaniu komunikacji miejskiej
jest jakdojade.pl. Użytkownik bez większego wysiłku jest
w stanie odnaleźć aktualny rozkład jazdy, wyszukać możliwe opcje dojazdu do wybranego punktu oraz wspomóc
się nawigacją [5]. Ogromną zaletą powyższej aplikacji jest
fakt, że użytkownik otrzymuje informacje o jak najszybszym sposobie przemieszczenia się oraz ma do wyboru kilka
alternatywnych opcji [2]. Jakdojade.pl znalazło swoje zastosowanie w wielu miastach Polski, dzięki czemu przemieszczanie komunikacją miejską stało się niezwykle dogodną
i sprawną formą transportu.
MyBus
Kolejna aplikacja mobilna, która w swym zastosowaniu
jest zbliżona do wcześniej opisywanej, to myBus. Jest ona
dedykowana w szczególności osobom, które korzystają na
co dzień z komunikacji miejskiej. Zawiera w swej funkcjonalności tradycyjne rozkłady jazdy, przy czym uzupełnione
są one o informacje na temat dokładnej godziny odjazdu
pojazdu uzyskaną za pośrednictwem systemu GPS. Dzięki
tej opcji użytkownik otrzymuje informacje skorygowane
o nieprzewidziane opóźnienia, które nie są uwzględnione
w tradycyjnym rozkładzie jazdy. Możliwość korzystania
z aplikacji myBus występuje w ponad 40 miastach na terenie Polski, jednakże w wielu dużych miastach nadal nie ma
możliwości korzystania z niej[4].
MobileMPK
MobileMPK to kolejna aplikacja mobilna dedykowana użytkownikom miejskiego transportu zbiorowego.
Pozwala na weryfikację rozkładu jazdy w ponad 50 miastach Polski, a jej szczególną zaletą jest możliwość korzystania w trybie offline po uprzednim ściągnięciu rozkładów jazdy [11]. MobileMPK zapewnia opcję dodawania
ulubionych przystanków, tworzenia własnych tras i linii
przejazdu [5]. Jako wady aplikacji MobileMPK podaje się
brak nawigacji oraz wielość pojawiających się komunikatów reklamowych [5].

GoogleMaps
GoogleMaps to następna aplikacja mobilna dedykowana osobom korzystającym z niemal wszystkich form transportu
indywidualnego i zbiorowego. Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras, odszukanie interesujących miejsc, automatyczne
wyszukiwanie lokalizacji użytkownika, dzięki czemu przemieszczanie się z punktu A do B przebiega niezwykle szybko
i łatwo [10]. Aplikacja zapewnia szeroką wszechstronność
wyrażoną w prezentowaniu wszystkich dostępnych opcji
pokonania danej trasy, z możliwością wyboru formy środka
transportu. Ponadto aplikacja prezentuje użytkownikowi
szacunkowy czas pokonania danej trasy oraz przepustowość
poszczególnych ulic [2]. GoogleMaps ma wbudowanych wiele dodatkowych elementów, które dodatkowo usprawniają
i zwiększają jest zakres oraz funkcjonalność.
Yanosik
Ostatnią aplikacją pomagającą przemieszczać się na terenach miejskich jest Yanosik. Jest to aplikacja, która gromadzi coraz większe grono odbiorów (1,5 mln unikalnych
użytkowników miesięcznie [14]), co może być związane
z wszelaką funkcjonalnością i informacjami, które uzyskuje kierowca. Yanosik to przede wszystkim nawigacja, dzięki
której przemieszczenia z punktu A do punktu B jest wyznaczane w możliwie najszybszy i dogodny sposób. Aplikacja
wybiera trasę, która omija korki i kolizje drogowe, które
są zgłaszane przez użytkowników systemu [2]. Możliwość
zgłaszania wydarzeń na drodze przez użytkowników jest
jedną z cech charakterystycznych Yanosika. Nawigacja pokazuje fotoradary, patrole policji, informacje o utrudnieniach na drodze, korki, o czym w sposób natychmiastowy
informowani są odbiorcy [5]. Dużym utrudnieniem jest sytuacja, kiedy użytkownik straci zasięg w telefonie i dostęp
do Internetu, wtedy korzystanie z aplikacji jest niemożliwe.
Zaprezentowane aplikacje stanowią jedynie nieznaczną
część istniejących na rynku narzędzi wspomagających poruszanie się po mieście transportem indywidualnym i zbiorowym. Niewątpliwie stanowią doskonałą pomoc w przemieszczaniu się po mieście i nawigacji w miejscach dotychczas nieznanych.

Metodyka badań
Wyżej opisane aplikacje mobilne służące przemieszczaniu
się po mieście, jak wspomniano, stanowią jedynie część
z wszystkich dostępnych na rynku, jednakże ich zasięg,
użyteczność i popularność są znaczące. W celu zweryfikowania zakresu wykorzystywania powyższych aplikacji
usprawniających przemieszczanie się po miastach zostało
przeprowadzone autorskie badanie ankietowe.
Przygotowany kwestionariusz ankiety składał się z 7 pytań. Ankieta była dostępna dla odbiorców przez okres 2 tygodni i skierowana do mieszkańców Lublina studiujących lub
pracujących na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Pierwsze dwa pytania kwestionariusza dotyczyły wskazania
płci oraz wieku respondentów, a następne odnosiły się do:
• określenia najczęściej stosowanych form transportu
do przemieszczania się po mieście;
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• wskazania, czy jest się użytkownikiem aplikacji mo-

bilnych;
• wskazania, czy spośród wykorzystywanych aplikacji
są usprawniające przemieszczanie się po mieście;
• wskazania aplikacji, które są wykorzystywane najczęściej;
• określenia, w jakim stopniu aplikacje mobilne, służące
ułatwianiu przemieszczania się, są faktycznie pomocne.
Badanie ankietowe było dobrowolne, a udział w nim
wzięło 222 respondentów: 168 kobiet i 54 mężczyzn.
Zdecydowaną większość uczestników badania stanowiły osoby
w wieku 18–25 – 91%, pozostały odsetek to osoby w przedziale wieku 26–45. Dobór respondentów miał charakter celowy (uzyskanie powyżej 90% respondentów w wieku 18–
25 lat). Autorzy zdecydowali się na dobranie takiej próby
badawczej, ponieważ jest to grupa najczęściej korzystająca
z aplikacji mobilnych, która ponadto kształtuje swoje wybory dotyczące preferowanej formy komunikacji. Co ważne, badanie zostało przeprowadzone na studentach oraz
pracownikach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dla
których Uniwersytet jest jednym z ważniejszych lub najważniejszym punktem docelowym przemieszczeń, co pozwoliło na zmniejszenie rozbieżności spowodowanych dostępnością komunikacyjną. Badanie zostało przeprowadzone w celu weryfikacji znajomości danych aplikacji wśród tej
grupy oraz porównania stopnia wykorzystania danych aplikacji, jak również ich użyteczności w realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu oraz koncepcji
SmartCity, w szczególności wśród osób młodych, które
kształtują swoje wybory komunikacyjne.

Wyniki badań – ocena wykorzystywania aplikacji mobilnych
do przemieszczania się po mieście
Analizując poszczególne części kwestionariusza ankiety, zacząć należy od kwestii dotyczącej najczęściej wybieranego
przez respondentów rodzaju transportu do przemieszczania
się po mieście. Odpowiadający mieli możliwość wybrania
więcej niż jednej opcji, a wyniki ukształtowały się w sposób
przedstawiony na rysunku 2.

nia się. Jednakże znaczny udział transportu zbiorowego
w odpowiedziach ankietowanych implikuje znaczne wykorzystanie aplikacji mobilnych wspomagających poruszanie
się środkami transportu miejskiego.
Autorzy kwestionariusza ankiety ustalili, iż niemal 96%
respondentów korzysta z aplikacji mobilnych, a ponad
92% ankietowanych korzysta z aplikacji ułatwiających poruszanie się po mieście (rys. 3).

Korzystam z aplikacji mobilnych
Nie korzystam z aplikacji mobilnych

Korzystam z aplikacji mobilnych
wspomagających przemieszczanie się
Nie korzystam z aplikacji mobilnych
wspomagających przemieszczanie się

Rys. 3. Liczba osób korzystających z aplikacji mobilnych
Źródło: opracowanie własne

Poziom wykorzystania aplikacji mobilnych (szczególnie
przez młodych ludzi) jest zjawiskiem niemalże naturalnym,
wyniki jasno potwierdzają założenie przedstawione w raporcie Serwisu We Are Social.
Kolejna część kwestionariusza dotyczyła wskazania
przez osoby korzystające z aplikacji mobilnych wspomagających przemieszczanie się, tych z których korzystają najczęściej. Lista aplikacji mobilnych zawierała wszystkie opisane we wcześniejszym rozdziale, a ankietowani mieli możliwość wybrania więcej niż jedną odpowiedź.

Rys. 4. Wskaźnik wykorzystania aplikacji mobilnych
Rys. 2. Najczęściej wybierane formy przemieszczania się po mieście

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Powyższe wyniki wyraźnie wskazują, że respondenci
jako najczęstszą formę przemieszczania się po mieście wybierają transport zbiorowy – autobus, trolejbus (188 odpowiedzi), a zaraz potem transport indywidualny pieszy (120
odpowiedzi). Taki układ w pewnym stopniu mógł być determinowany znacznym odsetkiem respondentów w wieku
18–25 i studiujących, dla których transport komunikacją
miejską oraz pieszą jest często jedyną formą przemieszcza-
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Powyższe wyniki wyraźnie wskazują, że najczęściej wybieraną aplikacją mobilną przez respondentów jest Google
Maps (71,60%), jakdojade.pl (60,80%) oraz MobileMPK
(51,40%). W dalszej kolejności wymieniane są: NextBike
(29,30%), Yanosik (20,70%), MyBus (13,10%), SkyCash
(6,80%) (rys. 4). Na tak wysoką popularność wymienionych w pierwszej kolejności aplikacji mobilnych wskazywać
może znaczny udział respondentów korzystających z transportu zbiorowego – autobus, trolejbus. Zarówno MobileMPK,
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jak i jakdojade.pl służą określaniu trasy przejazdu z punktu
A do punktu B przy zastosowaniu komunikacji miejskiej.
Największy odsetek odpowiedzi przy Google Maps mógł wynikać z faktu największej dostępności i wszechstronności
tego narzędzia. Niewielki udział odpowiedzi SkyCash oraz
MyBus może być wynikiem ich mniejszej popularności aniżeli pozostałych form. Yanosik wykorzystywany jest najczęściej przez użytkowników korzystających z transportu indywidualnego samochodowego, stąd biorąc pod uwagę
poziom użytkowników tego transportu w przeprowadzonym badaniu (27,5%), jego stosunkowo niewielki udział
jest uzasadniony.
Respondenci uznają, że wykorzystywane aplikacje mobilne w bardzo dużym stopniu ułatwiają poruszanie się po
mieście (57,7%). 33,8% odpowiedzi wskazuje na duży
stopnień udogodnienia w przemieszczaniu się uczestników
badania.
Analizując otrzymane wyniki z punktu widzenia użyteczności aplikacji mobilnych, najmniejsze znaczenie dla
korzystających ma usprawnienie procesu płatności.
Usprawnienie poszukiwania połączeń komunikacji miejskiej stanowi czynnik kluczowy. Co istotne, w ramach każdej z konkretnych grup dominuje jedna wybrana aplikacja,
a to stanowi ważną informację dla twórców pozostałych.

Podsumowanie
Korzystanie z aplikacji mobilnych stanowi znaczne ułatwienie w procesie przemieszczania się po mieście. Dotyczy
to zarówno transportu indywidualnego, jak również zbiorowego. Współczesne miasta w celu zwiększania przepustowości powinny decydować się na popularyzację tych
aplikacji wśród mieszkańców oraz przyjezdnych, szczególnie ze względu na realizowanie koncepcji zrównoważonego transportu oraz SmartCity. Wyniki badań potwierdzają, że wśród osób młodych popularne jest przemieszczanie
się komunikacją miejską, rowerową, jak również pieszo
oraz korzystanie z aplikacji mobilnych ułatwiających ten
proces. W celu utrzymania trendu korzystania z podobnych form komunikacji przez te osoby, które w starszym
wieku często decydują się na zmianę formy przemieszczania się na transport indywidualny – samochód osobowy
– należy inwestować w rozwój omawianych oraz pozostałych aplikacji ułatwiających przemieszanie się na terenach
miejskich. W czasach ciągłego wzrostu liczby pojazdów
i rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego korzystanie
z aplikacji, które pomagają przemieszczać się za pomocą transportu zbiorowego, jest niezwykle ważne. Równie
pomocne dla osób zarządzających miejską infrastrukturą
mogą być aplikacje informujące o zagrożeniach oraz przepustowości dróg, które pozwalają na wybór alternatywnej
trasy dla osób poruszających się samochodami osobowymi, co jest niezwykle pomocne dla rozładowania natężenia ruchu.
Z jednej strony firmy oferujące aplikacje o większej użyteczności w podobnej kategorii powinny zwrócić szczególną uwagę na udoskonalenie marketingu i promowania
swoich produktów. Z drugiej strony firmy, których aplika-

cje cechują się większą rozpoznawalnością, powinny zastanowić się nad wdrożeniem ulepszeń oraz dorównaniu konkurencji pod względem użyteczności i funkcjonalności.

Literatura

1. Amekudzi A., Christy M., Addressing Sustainability in
Transportation Systems: Definitions, Indicators, and Metrics,
Journal of infrastructure systems, 2017.
2. Bednarek A., Najlepsze aplikacje do transportu – nie stój w korku
i nie marnuj czasu, 2016, Pobrano 22 kwietnia 2017 z lokalizacji
http://tech.wp.pl/najlepsze-aplikacje-do-transportunie-stoj-w-korku-i-nie-marnuj-czasu-6069510360888449g
3. Gromadzki M., Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi
gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, 2013.
4. Informacje na temat aplikacji MyBus, 2017. Pobrano 22
kwietnia 2017 z lokalizacji https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.taran.mybus&hl=pl
5. Miasto w ruchu – informacje, 2015. Pobrano 22 kwietnia
2017 z lokalizacji http://miastowruchu.pl/przydatne-aplikacjedo-przemieszczania-sie-po-miescie-i-nie-tylko-2/
6. Opis koncepcji SmartCity, 2017. Pobrano 21 kwietnia 2017
z lokalizacji http://smartpl.org/pl/smart-city
7. Plany Zrównoważonego Transportu Miejskiego – Notatka
Dyrekcji Generalnej ds. polityki wewnętrznej, Parlament
Europejski, 2010. Pobrano 21 kwietnia 2017 z lokalizacji
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/
join/2010/431594/IPOL-TRAN_NT(2010)431594_PL.pdf
8. Raport Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Park
Pojazdów zarejestrowanych w Polsce 1990–2015, 2016.
Pobrano 12 kwietnia 2017 z lokalizacji http://www.pzpm.
org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Park-pojazdow-zarejestrowanych
9. Serwis We Are Social, 2016. Pobrano 21 kwietnia 2017 z lokalizacji https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016
10. Strona poświęcona aplikacji Google Maps, 2016. Pobrano
22 kwietnia 2017 z lokalizacji https://mapy-google.softonic.
pl/android#app-softonic-review
11. Strona poświęcona aplikacji MobileMPK, 2017. Pobrano
22 kwietnia 2017 z lokalizacji https://www.mmpk.info/index.php
12. Strona poświęcona aplikacji NextBike, 2017. Pobrano 22 kwietnia 2017 z lokalizacji https://nextbike.pl/
13. Strona poświęcona aplikacji ShyCash, 2017. Pobrano 22 kwietnia 2017 z lokalizacji http://www.skycash.com/aplikacja-skycash/#/box-6
14. Strona poświęcona aplikacji Yanosik, 2017. Pobrano 22 kwietnia 2017 z lokalizacji https://yanosik.pl/
15. Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Warszawa,
Wolters Kluwer Polska, 2014.
16. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007.
17. Szymczak M., Logistyka miejska, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, 2008.
18. Tundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
19. Zaraziński D., Jak podróżować po mieście? Siedem mobilnych aplikacji komunikacyjnych, Pobrano 22 kwietnia 2017 z lokalizacji
http://e-biznes.pl/jak-podrozowac-po-miescie-siedemmobilnych-aplikacji-komunikacyjnych/

35

Transport miejski i regionalny 01 2018

Od Redakcji
Ustawa o elektromobilności przyjęta przez rząd
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła projekt
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i rekomendowała jego
pilne przekazanie do procedowania przez parlament. Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pierwszym dokumentem ujmującym całościowo, od strony regulacyjnej, zasady rozwoju i funkcjonowania
infrastruktury paliw alternatywnych, w szczególności rozwoju sieci punktów
ładowania pojazdów elektrycznych i funkcjonowania usługi ładowania.
Celem projektu ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Energii,
jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania paliw
alternatywnych w transporcie. Umożliwi to zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego i niezależności energetycznej Polski oraz pozwoli na poprawę jakości powietrza w miastach. Ponadto wzrost zastosowania paliw
alternatywnych w transporcie będzie niósł za sobą rozwój nowoczesnych
technologii na rynku polskim.
Projekt ustawy określa m.in. zasady budowy sieci bazowej infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych w celu stworzenia sprzyjających warunków do jej powstawania. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na
swobodne przemieszczanie się na terenie kraju samochodów o napędzie
opartym na paliwach alternatywnych. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w marcu 2017 r. krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych sieć bazową stworzy 6400 punktów ładowania energią elektryczną i 70 stacji gazu ziemnego CNG, zlokalizowanych w miastach oraz wzdłuż kluczowych tras szybkiego ruchu.
W projekcie wskazano również zasady funkcjonowania infrastruktury
dla dystrybucji paliw alternatywnych oraz podmioty odpowiedzialne za bu-

dowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno
to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym
samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i krajowych ram.
Projektowana regulacja zakłada również możliwość powstawania
w miastach stref czystego transportu, po których będą mogły poruszać
się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – energią elektryczną,
gazem ziemnym lub wodorem. Powyższe rozwiązanie ma na celu przede
wszystkim poprawę jakości powietrza w dużych miastach, tj. w miejscach gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z najwyższym stężeniem zanieczyszczeń.
Jednocześnie projekt ustawy przewiduje szereg korzyści dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Są to m.in. zwolnienie z akcyzy przy zakupie
samochodu elektrycznego – co pozwoli obniżyć cenę pojazdu, korzystniejsza stawka amortyzacji, możliwość poruszania się po buspasach, darmowy postój w strefach płatnego parkowania.
Projektowana ustawa stanowi drugi etap wdrażania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych do
polskiego porządku prawnego. Poprzedziły ją ww. krajowe ramy, które są
dokumentem strategicznym formułującym cele i instrumenty wsparcia dla
rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu
ziemnego CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym. Przyjęcie ustawy stanowi kluczowy element rozwoju rynku
paliw alternatywnych w Polsce.
Opracowała:
Sabina Puławska-Obiedowska

Z działalności SITK
Zarząd Oddziału SITK w Poznaniu przygotowuje „Wyprawę szlakiem Mateusza
Butrymowicza” na białoruskie Polesie w dniach od 28.05 do 06.06.2018 r.
Cele wyprawy:
1. Ogląd pozostałości działań Butrymowicza i próba wglądu w hipotetyczne lokalizacje oraz technologie budowy dróg łączących Litwę z Wołyniem przez Pińsk, odnalezienie śladów infrastruktury technicznej folwarku Krystynowo (młyny, przystanie, śluzy, groble) i przyjrzenie się
pozostałościom Kanału Ogińskiego.
2. Poznanie techniki budownictwa kanałów transportowych Rzeczypospolitej na przełomie XVIII i XIX wieku. Kanał Ogińskiego, Rzeczypospolitej (Pina – Muchawiec), Kanały Augustowski i Bydgoski.
3. Poznanie krajobrazów naturalnych Polesia i zwiedzenie miejsc ważnych dla obrazu kultury transgranicznej Polski, Białorusi i Litwy.
Butrymowicz podejmował przedsięwzięcia inżynierskie w latach
1765–1784, w czasach gdy rodziła się na Zachodzie nowożytna inżynieria
cywilna. Był to kraj trudno dostępny z rozległymi rozlewiskami wielkich
rzek, bagnami i lasami, najbardziej cywilizacyjnie zapuszczony, ale bogaty
we własną kulturę i tradycje różnych narodów i religii. Przekazy i analizy
historyków o przedsięwzięciach inżynieryjnych Butrymowicza są skromne
i często sprzeczne. Mamy szansę na sprawdzenie w terenie kilku istotnych
hipotez umożliwiających ich interpretację inżynierską. Przez kilka dni będziemy się poruszać z dala od tradycyjnych szlaków turystycznych, lecz
niezwykle bogatych w żywą historyczną opowieść i przyrodnicze pozosta-
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łości dawnego krajobrazu Polesia. Pozostałe poświęcimy na zwiedzenie
wiodących śladów kultury Kresów i Rzeczypospolitej (Kościuszko, Mickiewicz, Orda, Traugutt, Nieśwież, Mir, Grodno). W drodze powrotnej w kraju
poznamy dwa kanały z czasów Polski porozbiorowej.
Program wyprawy jest jeszcze w fazie dopracowania w drodze kontaktów oferenta organizującego pobyt z białoruskimi kontrahentami. Zanim zostanie dopięty pod względem logistycznym konieczne jest oszacowanie liczby
potencjalnych uczestników. W związku z tym prosimy o wstępne zgłoszenie
zainteresowania wyprawą z wymienieniem osób, kontaktu oraz ewentualnymi sugestiami dotyczącymi programu lub podaniem warunków uczestnictwa. Koszt wyprawy nie jest niski. Ze względu na społeczny i techniczny
aspekt przedsięwzięcia warto dopłatą zainteresować pracodawców – zapłata
może być wsparta fakturą VAT. Orientacyjnie możemy założyć, że przy maksymalnej liczbie uczestników (16 osób) cena będzie się kształtować w granicach 3 tysięcy złotych plus wydatki własne w granicach tysiąca złotych.
Lista uczestników jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli wolnych
miejsc utworzona będzie lista rezerwowa do czasu ogłoszenia szczegółowych warunków uczestnictwa.
Zgłoszenia prosimy kierować do Zarządu poznańskiego oddziału SITK.
Dodatkowe informacje można uzyskać u kolegi Andrzeja Krycha (mail:
a.krych@bit-poznan.com.pl , tel. 601-33-77-61).
Opracował:
Andrzej Krych

