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OD REDAKCJI
Drugi numer Acta Scientiarum Polonorum  Administratio Locorum w 2016 roku powiêcony jest g³ównie sieciom komunikacyjnym. Rozwój szeroko rozumianego transportu i komunikacji jest szczególnie wa¿ny w dobie budowy oraz modernizacji istniej¹cej infrastruktury technicznej w Polsce. Mamy przyjemnoæ przedstawiæ opracowania
naukowe prezentowane m.in. na tegorocznej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
i Warsztatach Przystanek miasto. Innowacyjne rozwi¹zania komunikacyjne szans¹ na
dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej, która odby³a siê 1113 maja 2016 r.
w Olsztynie.
Zachêcam do lektury artyku³u autorstwa Krzysztofa Rogatki, Agnieszki Kempy i Macieja Surmacewicza pt. Potencja³ rzek jako element zrównowa¿onej polityki miejskiej 
przyk³ad Bydgoszczy. W badaniu przeanalizowano wp³yw rzek na rozwój Bydgoszczy
oraz mo¿liwoci wykorzystania potencja³u transportowego i spo³eczno-gospodarczego
wody. Autorzy zaobserwowali powrót miast nad wodê, w tym tak¿e w Bydgoszczy. Rzeki
przyci¹gaj¹ zainteresowanie mieszkañców, turystów i inwestorów. Zbadano, ¿e odnowa
waterfrontów sta³a siê wa¿nym elementem polityki miejskiej, wpisuj¹cym siê w ideê
zrównowa¿onego rozwoju, przemiany rewitalizacyjne czy nawet dzia³ania z zakresu
tzw. smart city.
Pozostaj¹c w temacie, proponujê zapoznanie siê z problematyk¹ rozwoju sieci komunikacyjnej Torunia jako przyk³adu przestrzennego wymiaru studentyfikacji. Opracowanie
Leszeka D¹browskiego, Darii Godzieby, Magdaleny Doliñskiej oraz Stefanii rody-Murawskiej obejmuje analizê dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju sieci transportowej w Toruniu w okresie po II wojnie wiatowej a¿ do roku 2016 oraz wyników badania ankietowego dotycz¹cego zachowañ przestrzennych studentów Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Autorzy wykazali, ¿e obecnoæ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika wp³ywa na rozwój przestrzenny miasta po II wojnie wiatowej w kontekcie przebiegu najwa¿niejszych linii systemu komunikacji miejskiej.
Zapraszam do zapoznania siê równie¿ z pozosta³ymi ciekawymi artyku³ami. Stanowi¹
oryginalne opracowania naukowe poruszaj¹ce istotne problemy dotycz¹ce zagospodarowania przestrzeni w Polsce.
Wszystkim autorom dziêkujê za interesuj¹ce opracowania, a czytelnikom ¿yczê mi³ej
lektury.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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WYKONYWANIE LOTÓW BEZZA£OGOWYMI STATKAMI
POWIETRZNYMI NA POTRZEBY POZYSKIWANIA DANYCH
PRZESTRZENNYCH  RAMY PRAWNE
Anna Banaszek1, Sebastian Banaszek2, Aleksander ¯arnowski3
1 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w
2 Dron House S.A., Warszawa
3 Politechnika Koszaliñska, Koszalin

Olsztynie

Streszczenie. Rosn¹ca potrzeba pozyskiwania informacji przestrzennych spowodowa³a
rozwój badañ dotycz¹cych mo¿liwoci wykorzystania obrazów cyfrowych uzyskanych
za pomoc¹ bezza³ogowych statków powietrznych. Technologia lotów bezza³ogowych
oraz najnowsze osi¹gniêcia w dziedzinie zautomatyzowanych technik odwzorowywania
stwarzaj¹ mo¿liwoæ zbierania danych przestrzennych w sposób szybszy oraz tañszy,
co stanowi znacz¹ce u³atwienie dla organów administracji samorz¹dowej i jest spójne
z podejciem fit-for-purpose. W artykule skupiono siê na kwestiach prawnych u¿ytkowania statków bezza³ogowych w polskiej przestrzeni powietrznej. Przedstawiono krajowe i europejskie ramy prawne wykonywania lotów cywilnymi bezza³ogowymi statkami
powietrznymi na potrzeby pozyskiwania danych o przestrzeni. Zaprezentowano analizê
wymogów formalno-prawnych wykonywania lotu bezza³ogowego na podstawie scenariuszy dla terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych.
S³owa kluczowe: bezza³ogowy statek powietrzny, prawo lotnicze, dane przestrzenne,
zarz¹dzanie przestrzeni¹, administracja samorz¹dowa

WPROWADZENIE
Bezza³ogowy statek powietrzny (BSP) mo¿na zdefiniowaæ jako napêdzany pojazd lataj¹cy wykorzystuj¹cy si³ê aerodynamiczn¹ do utrzymania siê w powietrzu, bez za³ogi na
pok³adzie, zdolny do lotu autonomicznego, pó³automatycznego lub manualnego oraz zdolny do przenoszenia ró¿nych rodzajów sensorów. W obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisach
Adres do korespondencji  Corresponding author: Anna Banaszek, Katedra Zasobów
Nieruchomoci, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheñskiego 15, 10-720
Olsztyn, e-mail: anna.banaszek@uwm.edu.pl
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
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prawa nie pos³u¿ono siê jednym ogólnie przyjêtym pojêciem w nauce i technice dla
okrelenia omawianej grupy statków. Szeroko u¿ywane jest okrelenie bezza³ogowe
statki powietrzne, które wynika z t³umaczenia angielskiej nazwy UAV (ang. Unmanned
Aerial Vehicle). Pojêcie takie stosowane jest w dokumentach opracowanych przez Europejsk¹ Organizacjê do Spraw Bezpieczeñstwa ¯eglugi Powietrznej EUROCONTROL, której Polska jest cz³onkiem od 2004 r. [Maj-Marjañska i Pietrzak 2011]. Jedn¹ z najstarszych
oficjalnych nazw, pochodz¹c¹ z amerykañskiego leksykonu wojskowego, jest okrelenie
drone. W dokumentach Komisji Europejskiej wykorzystywany jest termin system zdalnie pilotowanego statku powietrznego (RPAS, ang. Remotely Piloted
Aircraft System). RPAS stanowi¹ czêæ szerszej kategorii bezza³ogowych systemów
powietrznych (UAS, ang. Unmanned Aerial Systems), do których zalicza siê równie¿
statki powietrzne, które mog¹ zostaæ zaprogramowane, tak aby wykonaæ lot samodzielnie
bez udzia³u operatora.
Mo¿liwoci wykorzystania bezza³ogowych statków powietrznych w zarz¹dzaniu przestrzeni¹ s¹ bardzo szerokie. Rozwój technologii fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji
sprawi³y, ¿e tworzone obecnie systemy informacji przestrzennej wykorzystuj¹ jako g³ówne ród³o danych obrazy cyfrowe lotnicze i satelitarne. W ostatnich latach promowana
jest idea stworzenia niezale¿nego, prostego systemu lokalnego pozyskiwania danych
geoprzestrzennych w oparciu o lekkie bezza³ogowe statki powietrzne realizuj¹ce obrazowania powierzchni terenu z niskiego pu³apu lotniczego, z uwzglêdnieniem minimalizacji
kosztów realizacji nalotów [Jankowicz 2010], jako odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê potrzeby
spo³eczne, techniczne i ekonomiczne. Najnowsze osi¹gniêcia w zakresie metod przetwarzania obrazów, uzyskanych za pomoc¹ BSP, kartowania oraz modelowania 3D na ich
podstawie zawarte s¹ w pracach Remondino i in. [2011] oraz Uysal i in. [2013]. Eksperymenty z u¿yciem bezza³ogowych statków powietrznych do dokumentacji dziedzictwa kulturowego opisali Sauerbier i Eisenbeiss [2010], Bykov [2012] oraz Zarnowski
i in. [2015]. Technologia BSP jest wykorzystywana do inspekcji technicznych pojedynczych obiektów budowlanych oraz obiektów liniowych [Jones 2005, Eschmann i in.
2012, Krawczyk i in. 2015]. Zastosowanie bezza³ogowych statków powietrznych w lenictwie oraz w ochronie rodowiska opisano w pracach Szymañskiego [2013] oraz Zmarza i in. [2012].
ZASADY PRAWNE WYKONYWANIA LOTÓW ZA POMOC¥ BEZZA£OGOWYCH
STATKÓW POWIETRZNYCH
Wykonywanie bezza³ogowych lotów w polskiej przestrzeni powietrznej reguluje prawo lotnicze  Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze [t.j. Dz.U. 2016 poz. 605] oraz nastêpuj¹ce akty wykonawcze:
 Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca
2013 r. w sprawie wy³¹czenia zastosowania niektórych przepisów ustawy  Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz okrelenia warunków i wymagañ dotycz¹cych u¿ywania tych statków [Dz.U. 2013 poz. 440 z pón. zm.];
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 Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 czerwca
2013 r. w sprawie wiadectw kwalifikacji [Dz.U. 2013 poz. 664];
 Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotycz¹cych statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjêtych nadzorem Europejskiej Agencji
Bezpieczeñstwa Lotniczego [Dz.U. 2013 poz. 524].
Art. 126 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze pozwala na wykonywanie lotów bezza³ogowych w polskiej przestrzeni powietrznej FIR Warszawa (ang. Flight Information Region), czyli w polskiej przestrzeni powietrznej, definiowanej jako: przestrzeñ
powietrzna nad polskim obszarem l¹dowym, wodami wewnêtrznymi i morzem terytorialnym, oraz ta przestrzeñ nad wodami pe³nego morza (Ba³tyku), w której na podstawie
umów miêdzynarodowych dzia³aj¹ polskie s³u¿by ruchu lotniczego (ATS). Polska przestrzeñ powietrzna sklasyfikowana dzieli siê na przestrzeñ powietrzn¹:
 kontrolowan¹  klasy C, D, w której zapewniana jest s³u¿ba kontroli ruchu lotniczego
oraz s³u¿by alarmowa i informacji powietrznej;
 niekontrolowan¹  klasy G, w której zapewniana jest s³u¿ba alarmowa oraz s³u¿ba informacji powietrznej.
Przestrzeñ powietrzna sk³ada siê ze sta³ych oraz elastycznych struktur. Do sta³ych
struktur przestrzeni powietrznej odnosz¹ siê:
 strefa kontrolowana lotniska cywilnego (CTR, ang. Control Zone)  wyznaczana
w rejone lotnisk, dla których zapewniania jest s³u¿ba kontroli ruchu lotniczego;
 strefa kontrolowana lotniska wojskowego (MCTR, ang. Miliary CTR)  nie wystêpuje
w FIR Warszaw;
 rejon kontrolowany lotniska (TMA, ang. Terminal Control Area)  obejmuje czêæ
obszaru kontrolowanego ustanowionego zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobli¿u
jednego lotniska lub kilku (wêz³a) lotnisk;
 droga lotnicza (AWY, ang. Airway);
 strefa zakazana (P, ang. Prohibited)  przestrzeñ powietrzna niekontrolowana znajduj¹ca siê nad terytorium Polski, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do okrelonej wysokoci, w szczególnoci nad takimi obiektami jak rafinerie, zak³ady chemiczne itp.;
 strefy ograniczone (R, ang. Restricted)  przestrzeñ powietrzna niekontrolowana znajduj¹ca siê nad terytorium Polski, w której lot statku powietrznego jest ograniczony
przez wymagania dotycz¹ce generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do okrelonej wysokoci, w szczególnoci przestrzeñ nad miastami powy¿ej
25 000 mieszkañców, parkami narodowymi.
Elastyczne struktury przestrzeni powietrznej to:
 strefa czasowo wydzielona (TSA, ang. Temporary Segragated Area)  przestrzeñ powietrzna o okrelonych granicach poziomych i pionowych, w której podejmowanie
dzia³añ wymaga rezerwacji w polskim Orodku Zarz¹dzania Przestrzeni¹ Powietrzn¹
(AMC, ang. Airspace Management Cell), zarezerwowana do wy³¹cznego korzystania
przez konkretnego u¿ytkownika w okrelonym czasie i przedziale wysokoci;
 strefa czasowo zarezerwowana (TRA, ang. Temporary Reserved Area)  przestrzeñ
powietrzna o okrelonych granicach poziomych i pionowych, w której podejmowanie
Administratio Locorum 15(2) 2016
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dzia³añ wymaga rezerwacji w polskim Orodku Zarz¹dzania Przestrzeni¹ Powietrzn¹
(AMC, ang. Airspace Management Cell), zarezerwowana do wy³¹cznego korzystania
przez konkretnego u¿ytkownika w okrelonym czasie i przedziale wysokoci, w której
dopuszcza siê przelot innego statku powietrznego za zgod¹ zarz¹dcy strefy;
 strefa niebezpieczna (D, ang. Danger Area)  przestrzeñ powietrzna, w której mog¹
mieæ miejsce dzia³ania niebezpieczne dla lotu statku powietrznego, w szczególnoci
przestrzeñ nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi;
 strefa ruchu lotniskowego (ATZ, ang. Aerodrome Traffic Zone)  przestrzeñ powietrzna nad lotniskiem niekontrolowanym i przylegaj¹cym terenem, niezbêdnym do wykonania procedur startów i l¹dowañ oraz zadañ szkoleniowych;
 strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ, ang. Military Aerodrome
Traffic Zone)  przestrzeñ powietrzna nad lotniskiem niekontrolowanym i przylegaj¹cym terenem niezbêdnym do wykonania procedur startów i l¹dowañ oraz zadañ szkoleniowych;
 Trasa dolotowa do TSA/TRA (TFR, ang. TSA/TRA Feeding Route);
 rejon ograniczeñ lotów (ROL/EA)  przestrzeñ powietrzna o okrelonych granicach
poziomych i pionowych wyznaczana na potrzeby i na wniosek organizatora æwiczeñ,
treningów, zawodów, pokazów lotniczych oraz innej dzia³alnoci wymagaj¹cej wprowadzenia ograniczeñ w danej przestrzeni powietrznej [Szkolenie dla operatora 2016].
Do zwiêkszenia bezpieczeñstwa i efektywnoci dzia³ania lotnictwa cywilnego minister
w³aciwy do spraw transportu wprowadza do porz¹dku krajowego wymagania miêdzynarodowe o charakterze specjalistycznym, w tym dotycz¹ce bezpieczeñstwa lotnictwa, budowy i eksploatacji statków powietrznych oraz urz¹dzeñ infrastruktury naziemnej, ustanawiane w szczególnoci przez:
 Organizacjê Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
 Europejsk¹ Konferencjê Lotnictwa Cywilnego (ECAC), w tym Zrzeszenie W³adz Lotniczych (JAA);
 Europejsk¹ Organizacjê do Spraw Bezpieczeñstwa ¯eglugi Powietrznej (EUROCONTROL);
 Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa Lotniczego (EASA).
W polskiej przestrzeni powietrznej zapewniane s¹ s³u¿by ¿eglugi powietrznej zgodnie
z przepisami prawa Unii Europejskiej dotycz¹cymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, a w szczególnoci:
 Rozporz¹dzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 marca 2004 r.
ustanawiaj¹cym ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej [Dz. Urz.
UE L 96 z 31.03.2004, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, s. 23];
 Rozporz¹dzeniem (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 marca 2004 r.
w sprawie organizacji i u¿ytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej [Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 7, t.8, s. 41);
 Rozporz¹dzeniem (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 marca 2004 r.
w sprawie interoperacyjnoci Europejskiej Sieci Zarz¹dzania Ruchem Lotniczym
[Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8,
s. 46],
Acta Sci. Pol.
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 Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 2096/2005 z 20 grudnia 2005 r. ustanawiaj¹cym
wspólne wymogi dotycz¹ce zapewniania s³u¿b ¿eglugi powietrznej [Dz. Urz. UE L 335
z 21.12.2005, s. 13].
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Polskê obowi¹zuj¹ uchwa³y organizacji miêdzynarodowych,
ustanowione na podstawie ratyfikowanych umów miêdzynarodowych, w tym przyjête
przez Organizacjê Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) za³¹czniki do Konwencji o miêdzynarodowym lotnictwie cywilnym sporz¹dzonej w Chicago 7 grudnia 1944 r.
[Dz.U. z 1959 r. nr 35, poz. 212, z pón. zm.].
9 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska opublikowa³a nielegislacyjny komunikat skierowany do Rady UE i Parlamentu Europejskiego dotycz¹cy otwarcia rynku lotniczego na
cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównowa¿ony sposób [Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014]. Przygotowanie przysz³ych ram regulacyjnych bêdzie wymaga³o wykorzystania dotychczas wypracowanych inicjatyw oraz dalszej cis³ej wspó³pracy takich instytucji sektora lotnictwa cywilnego jak Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Lotniczego
(EASA), krajowych w³adz lotnictwa cywilnego, Europejskiej Organizacji Wyposa¿enia
Lotnictwa Cywilnego (EUROCAE), EUROCONTROL czy te¿ SESAR Joint Undertaking
oraz oczywicie przemys³u wytwórczego i podmiotów gospodarczych z bran¿y bezza³ogowych statków powietrznych.
Celem europejskiej strategii jest ustanowienie jednolitego rynku RPAS, aby wykorzystaæ korzyci spo³eczne, które niesie ze sob¹ ta innowacyjna technologia, oraz  w stosownych przypadkach  rozwianie obaw obywateli poprzez debatê publiczn¹ i dzia³ania
ochronne. Rozwój w zakresie zastosowañ RPAS mo¿e nast¹piæ tylko, je¿eli takie statki
powietrzne bêd¹ w stanie w trakcie realizacji zadañ zwi¹zanych z pozyskiwaniem danych
przestrzennych poruszaæ siê w niewydzielonej przestrzeni powietrznej bez wp³ywu na
bezpieczeñstwo i funkcjonowanie rozszerzonego systemu lotnictwa cywilnego. W tym
celu UE musi stworzyæ sprzyjaj¹c¹ strukturê regulacyjn¹. Komisja Europejska zleci³a Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa Lotniczego (EASA) opracowanie zbioru zasad, które
mia³yby obowi¹zywaæ na szczeblu europejskim. EASA proponuje wprowadzenie zmian
do obowi¹zuj¹cych przepisów lotniczych w celu uwzglêdnienia najnowszych osi¹gniêæ
technologicznych dotycz¹cych dronów w dokumencie z 2015 r. A-NPA Wprowadzenie
ram regulacyjnych dotycz¹cych wykonywania operacji z u¿yciem dronów [Propozycja
opracowania 2015]. Dokument jest prób¹ opracowania wspólnych europejskich zasad
bezpieczeñstwa dotycz¹cych wykonywania operacji z u¿yciem BSP niezale¿nie od ich
masy i zawiera 33 propozycje. Zaproponowano w nim m.in. poddanie regulacjom dotycz¹cym bezpieczeñstwa zarówno dzia³añ komercyjnych, jak i niekomercyjnych i wprowadzono trzy kategorie operacji, przedstawione wczeniej w dokumencie EASA Koncepcja operacji z u¿yciem dronów, opublikowanym na pocz¹tku 2015 r. [Concept
of operations 2015]. Te trzy kategorie okrelono na podstawie ryzyka, które dana operacja stwarza dla osób trzecich i ich mienia. S¹ to:
1. Kategoria otwarta (ang. open)  kategoria niskiego ryzyka. Bezza³ogowe statki powietrzne z kategorii otwartej nie bêd¹ wymaga³y pozwoleñ, ale te¿ nie bêd¹ mog³y lataæ zbyt
blisko lotnisk, nad ludmi lub w innych zastrze¿onych strefach. Bêd¹ musia³y pozostawaæ w zasiêgu wzroku operatora i nie bêd¹ lataæ wy¿ej ni¿ na wysokoci 150 metrów.
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2. Kategoria szczególna (ang. specific)  kategoria redniego ryzyka. Ma obejmowaæ
dzia³ania bezza³ogowców o wy¿szym stopniu ryzyka, które bêd¹ akceptowane przez
narodowe urzêdy ds. lotnictwa. W tym przypadku mog¹ byæ wymagane ró¿ne certyfikaty lub zastosowanie okrelonych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed zderzeniem lub
na wypadek utraty ³¹cznoci z operatorem. Mo¿liwe, ¿e piloci dronów z tej kategorii
bêd¹ musieli spe³niæ pewne wymagania.
3. Kategoria certyfikowana (ang. certified)  kategoria wysokiego ryzyka. Bêdzie w praktyce dotyczyæ statków, które bêd¹ musia³y spe³niaæ podobne standardy jak samoloty
za³ogowe. Oznacza to, ¿e EASA dopuszcza mo¿liwoæ stosowania bardzo du¿ych dronów do z³o¿onych zastosowañ, ale w praktyce ich u¿ywanie musi byæ dok³adnie uregulowane i musi stanowiæ element ruch lotniczego.
SZCZEGÓLNE WARUNKI UZYSKANIA UPRAWNIEÑ DO WYKONANIA
LOTÓW BEZZA£OGOWYCH
Wszystkie loty inne ni¿ rekreacyjne lub sportowe zwi¹zane ze wiadczeniem us³ug
takich jak zdjêcia lotnicze, wideofilmowanie, fotogrametria, ró¿nego rodzaju pomiary czy
monitoring z powietrza wymagaj¹ od osoby pilotuj¹cej bezza³ogowy statek powietrzny
posiadania wiadectwa kwalifikacji operatora bezza³ogowego statku powietrznego
(UAVO). Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 3 czerwca 2013 r. w sprawie wiadectw kwalifikacji [Dz.U. 2013 poz. 664] do
wiadectwa kwalifikacji operatora s¹ wpisywane nastêpuj¹ce uprawnienia podstawowe:
a) uprawnienie do wykonywania lotów jedynie w zasiêgu wzroku operatora VLOS
(ang. Visual Line of Sight operation);
b) uprawnienie do wykonywania lotów poza zasiêgiem wzroku operatora BVLOS
(ang. Beyond Visual Line of Sight operation);
c) uprawnienie podstawowe dotycz¹ce kategorii statku powietrznego:
 samolot bezza³ogowy (A),
 mig³owiec bezza³ogowy (H),
 sterowiec bezza³ogowy (AS),
 wielowirnikowiec bezza³ogowy (MR),
 inny bezza³ogowy statek powietrzny (O);
d) uprawnienie podstawowe dotycz¹ce maksymalnej masy startowej (MTOM, ang. Maximum Take-Off Mass ) bezza³ogowego statku powietrznego:
 uprawnienie do 2 kg,
 uprawnienie od 2 kg do 7 kg,
 uprawnienie od 7 kg do 25 kg,
 uprawnienie od 25 kg do 50 kg,
 uprawnienie od 50 kg.
Wymóg posiadania wiadectwa jest sformu³owany w art. 95 ust. 2 pkt. 5a Ustawy
z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, natomiast szczegó³owe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 czerwca 2013 r. w sprawie wiadectw kwalifikacji. Szczegó³owe wymaActa Sci. Pol.
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gania dotycz¹ce kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejêtnoci i praktyki dla
wiadectwa kwalifikacji operatora bezza³ogowego statku powietrznego, u¿ywanego w celach innych ni¿ rekreacyjne lub sportowe, okrela za³¹cznik nr 6 rozporz¹dzenia.
Operacje w zasiêgu wzroku VLOS s¹ to operacje, w których operator utrzymuje bezporedni kontakt wzrokowy z bezza³ogowym statkiem powietrznym. Szkolenie teoretyczne obejmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:
 podstawy prawa lotniczego  przepisy licencjonowania odnosz¹ce siê do wiadectwa
kwalifikacji operatora, przepisy i procedury ruchu lotniczego, s³u¿by i organy ruchu
lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej oraz skutki naruszenia przepisów lotniczych;
 podstawow¹ wiedzê o fizjologii i psychologii cz³owieka oraz ich wp³ywie na operowanie bezza³ogowym statkiem powietrznym, wp³yw chorób, trybu ¿ycia, medykamentów
i rodków psychotropowych na wydolnoæ psychofizyczn¹ operatora, czynnik ludzki
w lotnictwie;
 zasady wykonywania lotów;
 bezpieczeñstwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne  zapewnienie separacji
od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód.
Szkolenie praktyczne w celu uzyskania wiadectwa kwalifikacji operatora bezza³ogowego statku powietrznego powinno odbywaæ siê w taki sposób, aby na ka¿dym jego
etapie kandydat ubiegaj¹cy siê o uprawnienia operatora wykonywa³ czynnoci lotnicze
pod nadzorem wyznaczonego instruktora. Szkolenie zaczyna siê od nauki podstawowych manewrów na programie komputerowym symuluj¹cym wykonywanie lotów. Kandydat musi przedstawiæ wa¿ne orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwwskazañ do
wykonywania funkcji cz³onka personelu lotniczego. W celach bezpieczeñstwa miejsce,
w którym odbywa siê szkolenie praktyczne musi byæ wyznaczonym terenem nie mniejszym ni¿ kwadrat o wymiarach 30 m x 30 m (w przypadku szkolenia praktycznego na
BSP kategorii wielowirnikowiec albo kategorii mig³owiec) lub nie mniejszym ni¿ prostok¹t o wymiarach 30 m x 100 m (w przypadku szkolenia na BSP kategorii samolot).
Szkolenie praktyczne powinno zagwarantowaæ kandydatowi nabycie umiejêtnoci praktycznych w zakresie przygotowania do lotu bezza³ogowego statku powietrznego, jego
obs³ugi naziemnej, ³¹cznie z ocen¹ jego zdatnoci do lotu oraz umiejêtnoci bezpiecznego wykonywania czynnoci lotniczych operatora bezza³ogowego statku powietrznego.
Szkolenie praktyczne powinno obejmowaæ co najmniej 15 godzin lotu, z czego maksymalnie 7 godzin lotu mo¿e zostaæ zrealizowanych na urz¹dzeniu symuluj¹cym dostosowanym do danej kategorii bezza³ogowego statku powietrznego [Szkolenie dla operatora 2016].
Po szkoleniach kandydat ubiegaj¹cy siê o wiadectwo kwalifikacji operatora zdaje
egzamin teoretyczny, a nastêpnie przystêpuje do egzaminu praktycznego, podczas którego sprawdzana jest umiejêtnoæ pilotowania bezza³ogowego statku powietrznego. Postêpowanie kwalifikacyjne przeprowadza certyfikowana organizacja szkoleniowa w zakresie
wynikaj¹cym z posiadanego certyfikatu, zwana orodkiem szkolenia lotniczego, lub
podmiot szkol¹cy w zakresie wynikaj¹cym z zawiadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkol¹cych, które posiadaj¹ zatwierdzone przez Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego procedury weryfikacji wiedzy i umiejêtnoci kandydatów ubiegaj¹cych siê o uznanie
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kwalifikacji i uprawnieñ. Uznanie kwalifikacji operatora nastêpuje po ³¹cznym spe³nieniu
przez kandydata nastêpuj¹cych warunków:
a) przedstawieniu dokumentów: zawieraj¹cych informacje dotycz¹ce zakresu i przebiegu
szkoleñ teoretycznych i praktycznych odbytych w lotnictwie pañstwowym; potwierdzaj¹cych posiadany nalot na statkach powietrznych lotnictwa pañstwowego; potwierdzaj¹cych uprawnienia nadane w lotnictwie pañstwowym;
b) uzyskaniu z orodka szkolenia lotniczego albo podmiotu szkol¹cego zawiadczenia
o spe³nieniu odpowiednich wymagañ w zakresie dopuszczenia do egzaminu pañstwowego dla licencji albo wiadectwa kwalifikacji, o które ubiega siê kandydat; indywidualny tok szkolenia jest realizowany po zatwierdzeniu przez kierownika szkolenia
orodka szkolenia lotniczego albo podmiotu szkol¹cego;
c) zdaniu egzaminu pañstwowego w zakresie wymaganym do uzyskania wiadectwa
kwalifikacji, o które ubiega siê kandydat;
d) z³o¿eniu do Prezesa Urzêdu wniosku o wydanie wiadectwa kwalifikacji, o które ubiega siê kandydat.
Obecnie trwaj¹ prace nad aktem wykonawczym, które ureguluje loty BVLOS  odpowiednie rozporz¹dzenie okreli zasady wykonywania lotów poza zasiêgiem wzroku osoby steruj¹cej BSP. Aktualnie loty poza zasiêgiem wzroku BVLOS, ze wzglêdów bezpieczeñstwa, s¹ mo¿liwe jedynie w wydzielonej do tego celu przestrzeni powietrznej
[Dañko 2009].
ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZA£OGOWYCH NA POTRZEBY
POZYSKIWANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH
Wykonywanie lotów bezza³ogowych uregulowano w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wy³¹czenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz okrelenia warunków i wymagañ dotycz¹cych u¿ywania tych
statków [Dz.U. 2013 poz. 440 z pon. zm]. Przepisy te stosuje siê do bezza³ogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie wiêkszej ni¿ 25 kg, u¿ywanych wy³¹cznie w operacjach w zasiêgu wzroku. Operator bezza³ogowego statku powietrznego jest zobowi¹zany do:
 zapewnienia, aby bezza³ogowy statek powietrzny bêd¹cy w jego dyspozycji by³ u¿ywany w sposób niestwarzaj¹cy zagro¿enia dla osób, mienia lub innych u¿ytkowników
przestrzeni powietrznej;
 wykonywania lotu z uwzglêdnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji
o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
 wykonywania lotu w sposób zapewniaj¹cy bezpieczn¹ odleg³oæ od osób i mienia,
w przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem lataj¹cym lub bezza³ogowym statkiem powietrznym;
 odpowiedzialnoci za decyzjê o wykonaniu lotu oraz jego poprawnoæ.
Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze [t.j. Dz.U. 2016 poz. 605] wprowadza wymagania dotycz¹ce ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej osób eksploatuj¹cych bezza³ogowe statki
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powietrzne o masie do 20 kg za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ruchem tych statków, w
szczególnoci precyzuje: zakres ubezpieczenia OC, termin powstania obowi¹zku zawarcia
umowy ubezpieczenia OC oraz minimaln¹ sumê gwarancyjn¹ tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC osób eksploatuj¹cych BSP obejmuje szkody polegaj¹ce na:
 uszkodzeniu cia³a, rozstroju zdrowia lub mierci osoby trzeciej;
 uszkodzeniu mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, okrelona w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wy³¹czenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz okrelenia warunków i wymagañ dotycz¹cych u¿ywania
tych statków [Dz.U. 2013 poz. 440 zm. 2014] w zakresie szkód wyrz¹dzonych osobom
trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki s¹ objête umow¹ ubezpieczenia OC, wynosi równowartoæ w z³otych kwoty 3 000 SDR (oko³o 16 000 z³).
Przed rozpoczêciem lotu na potrzeby pozyskania danych przestrzennych operator
kontroluje stan techniczny bezza³ogowego statku powietrznego oraz stwierdza poprawnoæ dzia³ania statku i urz¹dzeñ steruj¹cych. Loty bezza³ogowych statków powietrznych
wykonuje siê z zachowaniem nastêpuj¹cych warunków:
a) zapewnieniem ci¹g³ej i pe³nej kontroli lotu, w szczególnoci przez zdalne sterowanie
z u¿yciem fal radiowych;
b) w sposób umo¿liwiaj¹cy unikniêcie kolizji z innym u¿ytkownikiem przestrzeni powietrznej;
c) poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR);
d) poza strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ) oraz strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego (MTCR);
e) poza strefami R (Restricted Area  strefa ograniczeñ), D (Danger Area  strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area  strefa zakazana);
f) poza otoczeniem lotniska lub l¹dowiska, tj. w odleg³oci powy¿ej 5 km od jego granicy;
g) w strefach ATZ (Aerodrome Traffic Zone  strefa ruchu lotniskowego) lub w odleg³oci mniejszej ni¿ 5 km od granicy lotniska lub l¹dowiska  za zgod¹ zarz¹dzaj¹cego
lotniskiem lub l¹dowiskiem;
h) w strefach CTR (Control Zone  strefa kontrolowana lotniska) na warunkach okrelonych i opublikowanych w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP) Polska przez instytucjê
zapewniaj¹c¹ s³u¿by ¿eglugi powietrznej (Polsk¹ Agencjê ¯eglugi Powietrzne) i za
zgod¹ w³aciwego organu.
Warunków, o których mowa wczeniej, nie stosuje siê do bezza³ogowych statków
powietrznych wykonuj¹cych loty na uwiêzi lub w obiektach zamkniêtych. W strefach D,
MCTR lub MATZ dopuszcza siê loty bezza³ogowych statków powietrznych za zgod¹
lub na potrzeby zarz¹dzaj¹cego dan¹ stref¹.
Analizê procedur wykonywania lotu bezza³ogowego w zale¿noci od rodzaju przestrzeni, strefy oraz wysokoci planowanego lotu, przedstawiono na podstawie scenariusza A i scenariusza B.:
Scenariusz A
Lot BSP: cel  inwentaryzacja przestrzeni parku, obszar  miasto Warszawa, obiekt 
£azienki Królewskie.
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£azienki Królewskie w Warszawie znajduj¹ siê w przestrzeni kontrolowanej, w nastêpuj¹cych strefach lotniczych:
 R  miasto powy¿ej 25 000 mieszkañców;
 CTR  strefa kontrolowana lotniska im. Chopina w Warszawie;
 ROL 48  strefa wyznaczona przez Biuro Ochrony Rz¹du w celu ochrony przestrzeni
powietrznej nad obiektami rz¹dowymi.
Strefy R (Restricted Area  strefa ograniczeñ) i CTR nale¿¹ do sta³ych elementów
struktury przestrzeni powietrznej. Na wykonywanie lotów BSP w tych strefach konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleñ. W przypadku strefy R konieczne jest otrzymanie zgody Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego oraz uzgodnienie lotu z Prezydentem
Miasta Warszawy. Zgodnie z zapisem w AIP dzia³ ENR 5.5, loty w strefach kontrolowanych lotnisk CTR bezza³ogowych statków powietrznych o masie startowej (MTOM) nie
wiêkszej ni¿ 25 kg, u¿ywane wy³¹cznie w operacjach w zasiêgu wzroku mog¹ siê odbywaæ
jedynie za zgod¹ s³u¿by kontroli lotniska (ATC, ang. Air Traffic Control, czyli w danym
przypadku za zgod¹ Kontrolera Lotów z TWR lotniska Chopina) i po uprzednim zg³oszeniu
do Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej (PA¯P). Zg³aszaj¹c lot, nale¿y podaæ:
 lokalizacjê  granice poziome (wspó³rzêdne w uk³adzie WGS 84);
 maksymaln¹ wysokoæ lotów (w stopach lub metrach AGL  wysokoæ nad poziomem gruntu);
 typ/rodzaj bezza³ogowego statku powietrznego (w tym MTOM  maksymaln¹ masê
startow¹), termin (gg-gg, dd-mm-rr), dane adresowe oraz kontakt do zg³aszaj¹cego.
Zg³oszenie (formularz pisemny) powinno trafiæ do Orodka Planowania Strategicznego
na minimum 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem realizacji przedsiêwziêcia. PA¯P po analizie zg³oszenia udzieli odpowiedzi zg³aszaj¹cemu, okrelaj¹c
mo¿liwoæ i warunki wykonywania lotów bezza³ogowych statków powietrznych w danej strefie CTR. Strefa ROL 48, mimo ¿e nale¿y do elastycznych elementów struktury
powietrznej, aktywowana zosta³a w trybie 24/7 (24 godziny na dobê, siedem dni w tygodniu). W zwi¹zku z tym, podobnie jak dla stref CTR i R, zgoda Biura Ochrony Rz¹du na wykonywanie na tym obszarze lotów BSP wymagana jest zawsze. Na obszarze
strefy ROL 48 ze wzglêdu na cel jej ustanowienia wystêpuj¹ okresy, w których loty
BSP s¹ bezwzglêdnie zabronione i operator BSP w tym czasie nie otrzyma zgody na
wykonanie lotu.
Scenariusz B
Lot BSP: cel  inwentaryzacja upraw rolnych, obszar  tereny klasyfikowane jako
rolne i lene, obiekt  wielkoobszarowe gospodarstwo rolne. Gospodarstwo po³o¿one
jest w okolicach Olsztyna na obszarze niekontrolowanej przestrzeni powietrznej, za nadzór nad któr¹ odpowiada S³u¿ba Informacji Powietrznej, w sektorze FIS Olsztyn.
Rozpoczêcie lotu BSP w przestrzeni niekontrolowanej G powinno zostaæ poprzedzone telefonicznym przekazaniem informacjido S³u¿by Informacji Powietrznej (FIS) dotycz¹cych przede wszystkim:
 typu/rodzaju BSP (np. wielowirnikowiec, samolot, mig³owiec, balon);
 maksymalnej masy startowej (MTOM) BSP;
 czasu rozpoczêcia i zakoñczenia lotów w UTC;
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 lokalizacji administracyjnej;
 wspó³rzêdnych miejsca startu i l¹dowania;
 maksymalnej wysokoci lotu (w stopach lub metrach AGL  wysokoæ nad poziomem
gruntu);  promienia operacyjnego.
Po zakoñczeniu lotów nale¿y ponownie skontaktowaæ siê z FIS i potwierdziæ zakoñczenie lotów.
Z³o¿onoæ procedur wykonywania lotów bezza³ogowych zale¿y od rodzaju przestrzeni, w której znajduje siê odwzorowywany obszar. Pozyskiwanie danych przestrzennych
na terenach zurbanizowanych w przestrzeni kontrolowanej wi¹¿e siê ze z³o¿onym postêpowaniem uzyskiwania pozwoleñ na lot bezza³ogowy. W przypadku realizacji operacji
scenariusza A od operatora bezza³ogowego statku powietrznego wymagane jest uzyskanie pozwoleñ od piêciu ró¿nych organów. Operacje w przestrzeni niekontrolowanej na
terenach niezurbanizowanych podlegaj¹ mniejszym restrykcjom.
WNIOSKI
Polskie prawo lotnicze w zakresie wykorzystania bezza³ogowych statków powietrznych jest jednym z najbardziej dopracowanych w Europie. Wymogi formalnie wykonywania lotów BSP na potrzeby pozyskiwania danych przestrzennych przedstawiono za
pomoc¹ scenariuszy. Pokazuj¹ one, jakie pozwolenia musi uzyskaæ operator BSP oraz jakie warunki prawne musi spe³niæ, ¿eby realizowaæ us³ugi zgodnie z polskim porz¹dkiem
prawnym. Aktualnie trwaj¹ prace nad opracowaniem zasad wykonywania lotów bezza³ogowych poza zasiêgiem wzroku operatora. Umo¿liwi to dalszy rozwój rynku us³ug wiadczonych za pomoc¹ bezza³ogowych statków powietrznych, w szczególnoci na potrzeby
administracji samorz¹dowej w dziedzinie zarz¹dzania przestrzeni¹.
Nowe normy unijne w zakresie lotów bezza³ogowych, które s¹ w trakcie opracowywania, oparte s¹ na za³o¿eniu, ¿e cywilne BSP musz¹ gwarantowaæ taki sam poziom bezpieczeñstwa, jak za³ogowe operacje lotnicze. Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Lotniczego przygotowuje szczegó³owe standardy u¿ytkowania bezza³ogowych statków powietrznych dla ca³ej Unii Europejskiej. Nowe standardy bêd¹ dotyczyæ nastêpuj¹cych
obszarów:
 cis³ej kontroli ochrony prywatnoci i danych osobowych  gromadzenie danych
przez BSP musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych, a organy odpowiedzialne za ochronê prywatnoci musz¹ monitorowaæ
proces gromadzenia i przetwarzania danych przez te urz¹dzenia;
 cis³ej kontroli poziomu ochrony  cywilne BSP mog¹ byæ celem ewentualnych dzia³añ bezprawnych i zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu. EASA rozpocznie prace nad opracowaniem niezbêdnych wymogów w zakresie ochrony dotycz¹cych w szczególnoci
zabezpieczenia strumieni informacyjnych, a nastêpnie zaproponuje na³o¿enie na
wszystkie zainteresowane strony szczegó³owych obowi¹zków prawnych (dotyczy³yby
one zarz¹dzaj¹cych ruchem lotniczym, operatorów, dostawców us³ug telekomunikacyjnych), które bêd¹ egzekwowane przez ograny krajowe;
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 jasnych przepisów dotycz¹cych ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej  obecnie obowi¹zuj¹ce europejskie przepisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnoci
cywilnej w wiêkszoci opracowano w odniesieniu do za³ogowych statków powietrznych, których masa determinuje minimaln¹ wartoæ ubezpieczenia;
 usprawnienia dzia³añ badawczo-rozwojowych oraz wsparcia nowej bran¿y BSP  Komisja Europejska bêdzie d¹¿yæ do usprawnienia prac badawczo-rozwojowych,
w szczególnoci dzia³añ finansowanych z unijnych funduszy na badania i rozwój, którymi zarz¹dza Wspólne Przedsiêwziêcie SESAR (jednolita europejska przestrzeñ powietrzna), aby maksymalnie skróciæ czas realizacji obiecuj¹cych projektów technologicznych zwi¹zanych z wprowadzeniem zdalnie sterowanych statków powietrznych do
europejskiej przestrzeni powietrznej. Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa oraz podmioty
rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ w tej bran¿y otrzymaj¹ wsparcie na rozwój odpowiednich
technologii (programy Horyzont 2020 i COSME) [Komunikat Komisji 2014].
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UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHT PLANNING FOR THE ACQUISITION
OF SPATIAL DATA  LEGAL FRAMEWORK
Summary. The need to acquire spatial information leads to the development unmanned
aerial photogrammetry. The technology of unmanned aircraft and the latest developments
in the field of automated mapping techniques, provide an opportunity for collecting
spatial data in a faster and cheaper way. This is a great convenience for local authorities
and it is a coherent with the approach fit-for-purpose. This paper focuses on legal
issues using unmanned aerial vehicles in Polish airspace. It presents national and European
legal framework for operating civilian unmanned aircraft for the purpose of acquiring spatial
data. The paper includes an analysis of formal and legal requirements of the unmanned aerial
vehicle flight planning based on scenarios for urban areas and non-urban areas.
Key words: unmanned aerial vehicle, aviation law, spatial data, land administration, local
government
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ROZWÓJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ TORUNIA
JAKO PRZYK£AD PRZESTRZENNEGO WYMIARU
STUDENTYFIKACJI
Leszek D¹browski, Daria Godzieba, Magdalena Doliñska,
Stefania roda-Murawska
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Streszczenie. Akt powo³ania po II wojnie wiatowej Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu wp³yn¹³ w pewnym stopniu na kierunek rozwoju miasta, w tym na kszta³towanie systemu komunikacji miejskiej. Ulokowanie w zachodniej czêci Torunia kampusu
Bielany wymusi³o dopasowanie systemów komunikacji miejskiej do obs³ugi doje¿d¿aj¹cych
z ró¿nych stron miasta zarówno pracowników nauki, jak i przede wszystkim studentów.
Celem opracowania by³o wskazanie kierunku rozwoju systemu komunikacji miejskiej w Toruniu w kontekcie studentyfikacji. Badanie oparto na analizie dokumentów strategicznych
z zakresu rozwoju sieci transportowej w Toruniu w okresie po II wojnie wiatowej a¿ do
roku 2016 oraz na wynikach badania ankietowego dotycz¹cego zachowañ przestrzennych
studentów Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Wykazano, ¿e obecnoæ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu wp³ywa na rozwój przestrzenny miasta po II wojnie wiatowej
w kontekcie przebiegu najwa¿niejszych linii systemu komunikacji miejskiej.
S³owa kluczowe: system komunikacji, studentyfikacja, Toruñ

WPROWADZENIE
Celem badania by³o wskazanie wp³ywu zjawiska studentyfikacji na rozwój i funkcjonowanie miasta. Do analizy wybrano przemiany sieci komunikacji miejskiej w Toruniu po
II wojnie wiatowej do roku 2016 w kontekcie powo³ania w 1945 r. Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika (UMK). Na pocz¹tku funkcjonowania UMK, na zaledwie dwóch
wydzia³ach, studiowa³o 1600 studentów, a ju¿ trzy lata póniej 3100 studentów [Be³kot 1999].
Adres do korespondencji  Corresponding author: Leszek D¹browski, Daria Godzieba,
Magdalena Doliñska, Stefania roda-Murawska, Studenckie Ko³o Naukowe Rozwoju Miast,
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet
Miko³aja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruñ, e-mail: steffi@umk.pl
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
2016
Administratio Locorum 15(2) 2016

22

Leszek D¹browski i in.

Obecnie (2016 r.) liczba studentów wynosi oko³o 27 000 [Uniwersytet Miko³aja Kopernika 2016]. Tak du¿a grupa osób, ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê (wiek, poziom wykszta³cenia, styl ¿ycia), wp³ywa na funkcjonowanie miasta i jego rozwój. Przyjêto, ¿e lokalizacja kampusu Bielany wywar³a wp³yw na rozwój przestrzenny Torunia oraz przebieg
systemu komunikacji w obrêbie miasta. Przyjêto równie¿, ¿e rozwój sieci komunikacyjnej
odpowiada na potrzeby studentów.
POJÊCIE ORAZ ZAKRES STUDENTYFIKACJI
Studentyfikacjê nale¿y rozumieæ jako przestrzenne skupisko osób (studentów) ucz¹cych siê, których obecnoæ i dzia³ania s¹ nastêpstwem zmian w sferze kulturowej miasta.
To bardzo powszechny proces w miejscowociach, w których znajduj¹ siê popularne
szko³y wy¿sze. Pojêcie studentyfikacji wprowadzi³ Darren Smith, który uwa¿a, ¿e proces
studentyfikacji prowadzi do wyranych spo³ecznych, kulturowych, ekonomicznych i fizycznych przekszta³ceñ w miastach akademickich, które s¹ powi¹zane z sezonow¹ migracj¹ studentów [Bajerski 2015].
Pojêcie studentyfikacji rozpatrywaæ nale¿y w ró¿nych zakresach: spo³ecznym, kulturowym czy przestrzennym. W zakresie spo³ecznym zmiany zachodz¹ g³ównie w strukturze ludnoci miejskiej. S¹ to tzw. wymiany ludnoci [Bajerski 2015]. Osoby, które na sta³e
zamieszkiwa³y dan¹ przestrzeñ miejsk¹ opuszczaj¹ j¹, a na ich miejsce nap³ywa nowa
ludnoæ  studenci, których liczba wzrasta. W przestrzeni miasta powstaj¹ swego rodzaju osiedla studenckie z du¿ym udzia³em w³anie wynajmuj¹cych mieszkania studentów
[Murzyn-Kupisz i Szmytkowska 2015, Grabkowska i Frankowski 2016]. Wymiar kulturowy natomiast wi¹¿e siê z kwesti¹ studenckiego stylu ¿ycia. Jest on coraz bardziej rozpowszechniany i popularyzowany przede wszystkim ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ liczbê studentów. Du¿y wp³yw studentyfikacji widaæ tak¿e w strefie ekonomicznej, szczególnie
w zakresie rynku nieruchomoci. Lokale mieszkalne w tzw. dzielnicach studenckich coraz
rzadziej s¹ zamieszkiwane przez swoich w³acicieli, a przygotowywane pod wynajem dla
studentów, przy czym równie¿ ceny za wynajem takich mieszkañ s¹ bardziej dostosowywane do mo¿liwoci finansowych studentów. W odniesieniu do polskich studentów
cena wynajmu jest decyduj¹ca przy wyborze miejsca zamieszkania, co pokazuj¹ badania
m.in. Grabkowskiej i Frankowskiego [2016]. Proces studentyfikacji mo¿e kszta³towaæ te¿
uk³ad przestrzenny miast. Przyk³adem mog¹ byæ procesy rewitalizacji w celu przyci¹gniêcia omawianej grupy spo³ecznej. Niemniej jednak to wielowymiarowe pojêcie studentyfikacji powi¹zane jest z wieloma ró¿nymi czynnikami oraz procesami [Smith 2005].
STUDENCI W PRZESTRZENI MIASTA
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e osoby studiuj¹ce s¹ czêsto bardzo ha³aliwe, nieznone
oraz nieodpowiedzialne. Liczy siê dla nich studiowanie, lecz równie¿ udzia³ w imprezach
studenckich. Z jednej strony ich priorytetem jest nauka, z drugiej za uwa¿aj¹, ¿e s¹ to
ostatnie lata ich beztroskiej wolnoci, przed wejciem w doros³oæ, które trzeba jak najlepiej
spo¿ytkowaæ poprzez nieustanne szaleñstwa. Aby móc siê dobrze bawiæ, trzeba zawieraæ
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nowe znajomoci, mieæ kontakty towarzyskie. Ich priorytetem jest wiêc spêdzanie czasu w
klubach i pubach. Wa¿ne s¹ tak¿e imprezy domowe, tzw. domówki. Studenci nierzadko traktuj¹ swoje stancje jako miejsca rozrywki na równi z klubami oraz pubami [Bajerski 2015].
Wydaje siê, ¿e najwa¿niejszym zagadnieniem w kontekcie wp³ywu studentyfikacji na
rozwój i funkcjonowanie miasta jest miejsce zamieszkania studentów. Ze wzglêdu na
specyficzne cechy studentów oczywiste jest, ¿e rodziny z dzieæmi i osoby starsze nie
preferuj¹ wspó³dzielenia przestrzeni z omawian¹ grup¹ spo³eczn¹. Skutkiem tego jest obserwowana migracja sta³ych mieszkañców miasta poza studencki region oraz wynajmowanie im swoich mieszkañ. Z kolei sami studenci d¹¿¹ do zamieszkiwania w akademikach
czy na kampusach b¹d te¿ w pobli¿u czy samym centrum miasta. Warunkuje to chêæ
pozostawania w pobli¿u znajomych i uczelni. Jak wskazuj¹ jednak badania, m.in. Murzyn-Kupisz i Szmytkowskiej [2015] oraz Grabkowskiej i Frankowskiego [2016], polscy
studenci pod wzglêdem zachowañ ró¿ni¹ siê od swoich rówieników w krajach zachodnich. Obserwuje siê, ¿e studenci w polskich miastach preferuj¹ raczej przystosowanie siê
do innych grup spo³ecznych ni¿ kreowanie nowych dzielnic studenckich.
Znacz¹cy wp³yw na wybór miejsca zamieszkania przez studenta ma równie¿ bezpieczeñstwo oraz po³¹czenia transportowe. Student jest u¿ytkownikiem wygodnym i leniwym, który chcia³by mieæ wszêdzie blisko lub, aby droga do celu nie by³a skomplikowana tylko tania, ³atwa i ekspresowa. Omawiana grupa spo³eczna jednoczenie chce
wygodnie docieraæ na zajêcia, ale równie¿ mieæ ³atwy dostêp do miejskich atrakcji [Brzozowska 2014]. Stereotypowy model studenta jest jednym z powodów zniechêcenia
mieszkañców do nabywania b¹d wynajmowania lokali w rodowisku najbardziej preferowanym przez studentów. Proces studentyfikacji w kontekcie jego wp³ywu na rozwój
miasta postrzegaæ nale¿y wiêc z jednej strony jako istotny i wa¿ny czynnik kszta³tuj¹cy
strategie rozwoju miast czy jego promocjê. Z drugiej jednak, stanowi pewne zagro¿enie
dla zrównowa¿onego rozwoju miasta, bowiem tworz¹ siê dzielnice akademickie, które
s¹ ma³o atrakcyjne dla sta³ych mieszkañców.
W kontekcie ekonomii miasta, obok rynku nieruchomoci, obecnoæ studentów bardzo mocno mo¿e wp³ywaæ na szeroko rozumiany sektor us³ugowy. W roku akademickim
student postrzegany jest jako dobry klient. W takich miastach otwierane s¹ nowe kluby,
puby oraz miejsca czêsto odwiedzane przez studentów. Inaczej sytuacja kszta³tuje siê
w okresie wakacyjnym, kiedy to spo³ecznoæ studencka wraca do swoich rodzinnych
domów. Centrum miasta pustoszeje, a us³ugi nie s¹ ju¿ tak oblegane.
Proces studentyfikacji kszta³tuje równie¿ rozwój sieci komunikacji miejskiej. Do ruchu
wprowadzanych jest du¿o po³¹czeñ miêdzy akademikami, centrum miasta a poszczególnymi wydzia³ami uniwersytetów. Czasy odjazdów tramwajów i autobusów s¹ dostosowywane do studentów, aby ³atwo i szybko mogli przemieszczaæ siê po miecie. W du¿ych, jak i ma³ych miastach uniwersyteckich budowane s¹ cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze
dostosowane do obs³ugi zwiêkszonych strumieni pieszych w okrelonych porach dnia.
Do klasycznych, polskich przyk³adów nale¿y uniwersyteckie miasto Toruñ, gdzie w latach 19631965 opracowano plan budowy miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach 
jest to osiedle zlokalizowane w zachodniej czêci miasta o charakterze mieszkalno-us³ugowo-wypoczynkowym, którego rozwój i morfologia wynika z lokalizacji na tym
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kalnych. W roku w 1967 projekt budowy kampusu zatwierdzi³ rz¹d (w tym okresie studiowa³o oko³o 10 tysiêcy studentów na toruñskiej uczelni) [Be³kot 1999]. Powstanie
kampusu oraz zwiêkszaj¹ca siê z roku na rok liczba studentów by³y bezporednimi przyczynami rozwoju sieci komunikacyjnej w Toruniu. Zbli¿ony proces na prze³omie XX
i XXI wieku zachodzi³ w Poznaniu i dotyczy³ kszta³towania po³¹czeñ komunikacyjnych
skoncentrowanych wokó³ wznoszonego kampusu Morasko Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza [Bem i Rusak 2006]. Kolejnym przyk³adem wp³ywu procesu studentyfikacji
na kszta³towanie sieci transportu miejskiego mo¿e byæ uruchomienie linii tramwajowych
z przystankami w s¹siedztwie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej,
co stworzy³o bezporednie po³¹czenie z kampusem w Czy¿ynach oraz kampusem przy
ul. Podchor¹¿ych [Nosal 2009].
Analizuj¹c proces studentyfikacji w Polsce, nale¿y podkreliæ, ¿e styl ¿ycia studenckiego ewoluowa³ na przestrzeni lat. Wraz z przemianami okresu transformacji systemowej, istotnej zmianie podlega³ szeroko rozumiany model studiowania. Z jednej strony po
roku 1990 wzrós³ odsetek osób podejmuj¹cych studia wy¿sze, z drugiej natomiast coraz
wiêcej studentów równolegle ze studiami podejmuje pracê zarobkow¹, a wiêc oprócz
przemieszczeñ dom  uczelnia uwzglêdniaæ nale¿y miejsce pracy.
Reasumuj¹c, proces studentyfikacji odzwierciedla siê w wielu, a mo¿e prawie we
wszystkich aspektach ¿ycia miasta. Odpowiednio jednak monitorowany oraz uwzglêdniany w strategiach rozwoju miast staje siê niezwykle wa¿nym i cennym czynnikiem rozwoju wspó³czesnych miast, czego dowodem s¹ zapisy strategii rozwoju tak Torunia, jak
i Poznania, Krakowa czy Olsztyna [Strategia rozwoju Krakowa. 2005, Strategia rozwoju
miasta  Olsztyn 2020. 2013, Strategia rozwoju miasta Poznania do roku 2030. 2013, Strategia rozwoju miasta Torunia do roku 2020. 2010].
METODOLOGIA
W celu wskazania wp³ywu zjawiska studentyfikacji na rozwój i funkcjonowanie Torunia
analizowano schematy tramwajowej sieci komunikacyjnej w Toruniu z lat: 1957, 1986, 2016
oraz schematy autobusowej sieci komunikacyjnej w obrêbie miasteczka akademickiego
z roku 1986 oraz roku 2016. Nale¿y podkreliæ, ¿e wybór roku 1986 w przypadku sieci autobusowej wynika z faktu, ¿e przed wybudowaniem kampusu nie istnia³y ¿adne po³¹czenia
autobusowe w tej czêci miasta. Ponadto w od stycznia do kwietnia 2016 r. przeprowadzono badanie ankietowe wród 140 studentów Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. W ankiecie
obok metryczki umieszczono pytania dotycz¹ce najczêciej wybieranego rodka transportu
oraz dominuj¹cych tras przy przemieszczaniu siê w przestrzeni Torunia.
WYNIKI ANALIZY
Analizuj¹c schemat tramwajowej sieci komunikacyjnej w Toruniu z roku 1957 (rys. 1),
nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e g³ówne trasy komunikacji tramwajowej krzy¿owa³y siê w centrum miasta. G³ówne linie ³¹czy³y dworce kolejowe obecne w przestrzeni miasta: Dworzec
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Rys. 1. Schemat sieci komunikacyjnych w Toruniu z roku 1957
Fig. 1. Public transport plans in Toruñ in 1957
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Pó³noc, Dworzec G³ówny, Dworzec Mokre (dzisiejszy Dworzec Wschodni) i Dworzec
Miasto. Pocz¹tkowe i koñcowe stacje tramwajowe zlokalizowane by³y na Jakubskim
Przedmieciu oraz Bydgoskim Przedmieciu, które by³o g³ówn¹ destynacj¹ dla tramwajów, bowiem cztery z szeciu linii w 1957 r. koñczy³y trasê w³anie na pêtli w zachodniej
czêci miasta. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w tamtym okresie g³ówne struktury uniwersytetu
(budynki wydzia³owe) zlokalizowane by³y w centrum, tj. na Starym Miecie lub na Bydgoskim Przedmieciu, a wiêc tramwajem mo¿na by³o dotrzeæ na akademickie zajêcia.
Znaczne zmiany w przebiegu linii tramwajowych zasz³y w kolejnych latach i zwi¹zane
by³y z intensywnym rozwojem Torunia. W roku 1986, a wiêc po wybudowaniu kampusu
uniwersyteckiego na Bielanach, zniknê³a linia tramwajowa ³¹cz¹ca prawobrze¿n¹ i lewobrze¿n¹ czêæ Torunia z pêtl¹ przy Dworcu G³ównym (rys. 1). W kierunku zachodnim linie tramwajowe objê³y swym zasiêgiem wybudowany zak³ad Merinotex (linia nr 1 i linia
nr 2), natomiast na wschodzie nowy zak³ad Elana oraz okolice nowych osiedli, tj. Rubinkowa (pêtla przy ul. laskiego, a nastêpnie przy ul. Olimpijskiej). Doprowadzenie do
wschodnich czêci Torunia, a nastêpnie przed³u¿enie kolejnych linii tramwajowych zwi¹zane by³o ze wznoszeniem osiedli Rubinkowo I i Rubinkowo II, co z kolei wynika³o z dynamicznego nap³ywu du¿ej liczby ludnoci.
Na zachodzie miasta w pobli¿u samego kampusu nie powstawa³y nowe tory ani po³¹czenia tramwajowe, a jedynie nowe po³¹czenia autobusowe, co opisano w dalszej czêci
artyku³u. Studenci, którzy chcieli doje¿d¿aæ tramwajem na zajêcia w obrêbie kampusu
Bielany, musieli przejæ ponad 1 kilometr z przystanku Reja, gdzie zatrzymywa³y siê
wszystkie linie tramwajowe (1, 2, 3, 4). Obecnie, tj. w roku 2016, najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹,
która wyró¿nia schemat sieci tramwajowej od schematów z lat poprzednich jest wybudowanie nowej linii tramwajowej do miasteczka uniwersyteckiego ( rys. 1).
Nowe linie tramwajowe okalaj¹ kampus Bielany od strony po³udniowej oraz zachodniej. Powsta³y w ramach projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu
w latach 20072013 i ich budowa by³a wspó³finansowana ze rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20072013. Dodatkowym zadaniem w ramach
projektu by³o powi¹zanie linii tramwajowej do UMK z osiedlem Rubinkowo (jednego
z najliczniej zamieszka³ych osiedli Torunia). Zadaniem objêto przebudowê uk³adu drogowego w centrum miasta poprzez budowê wêz³a integracyjnego tramwajowo-autobusowego. Obecnie lini¹ ³¹cz¹ca UMK z Rubinkowem jest linia nr 1 ( rys. 2).
Rozpatruj¹c natomiast rozwój sieci autobusowej, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w roku 1986
w obrêbie kampusu uniwersyteckiego przebiega³y trzy trasy autobusowe:
 linia nr 15 (po³¹czenie z osiedlem Rubinkowo),
 linia nr 17 (po³¹czenie z osiedlem Koniuchy),
 linia nr 18 (po³¹czenie ze Starotoruñskim Przedmieciem oraz Toruñskimi Zak³adami
Urz¹dzeñ Okrêtowych Towimor)  rysunek 3.
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, i¿ by³ to pocz¹tek rozwoju autobusowej sieci komunikacyjnej w tej czêci miasta. W roku 2016 schemat sieci komunikacji autobusowej
diametralnie ró¿ni siê od schematu z roku 1986 (por. rys. 3 i rys. 4). W roku 2016 a¿ 11
z 39 linii autobusowych w Toruniu przeje¿d¿a lub ma pêtle przy miasteczku uniwersyteckim (por. rys. 4).
Acta Sci. Pol.

Rozwój sieci komunikacyjnej Torunia jako przyk³ad przestrzennego wymiaru...

27

Rys. 2. Nowa infrastruktura tramwajowa przy kampusie Bielany UMK w Toruniu w roku 2016
Fig. 2. New tram infrastructure near Nicolaus Copernicus University campus in Toruñ in 2016
ród³o: Fotografia wykonana przez L. D¹browskiego
Source: Photo made by L. D¹browski

Rys. 3. Schemat sieci autobusowej w Toruniu z roku 1986
Fig. 3. Bus network map in Toruñ in 1986
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Toruñskiego Klubu
Source: own study based on Toruñski Klub 2016
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Rys. 4. Schemat sieci autobusowej w Toruniu z roku 2016
Fig. 4. Bus network map in Toruñ in 2016
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Toruñskiego Klubu
Source: own study based on Toruñski Klub 2016
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Obecnie kampus Bielany ma po³¹czenie z:
 osiedlem Rubinkowo i osiedlem na Skarpie (linie: 02, 15, 25, 26, 34),
 osiedlem Bielawy (linia nr 40),
 osiedlem Mokre (linie: 0, 17, 28),
 Starotoruñskim Przedmieciem i osiedlem Wrzosy (linia nr 18),
 lewobrze¿n¹ czêci¹ Torunia  osiedlem Podgórz (linia nr 36),
co oznacza, ¿e kampus Bielany po³¹czony jest liniami autobusowymi z prawie ka¿dym
osiedlem miasta.
Kolejnym etapem analizy by³o badanie ankietowe, w którym udzia³ wziê³o 140 studentów UMK w Toruniu, z czego 70,7% respondentów stanowi³y kobiety, a 29,3% mê¿czyni.
Respondenci pochodzili przede wszystkim z Torunia (ok. 70% ogó³u respondentów).
Najczêciej wymienianymi miejscami zamieszkania by³y Bielany, Bydgoskie, Koniuchy,
Rubinkowo, Mokre, Che³miñskie. 45% studentów przyzna³o, ¿e wynajmuje stancjê lub
mieszkanie, 28,6% ¿e mieszka z rodzin¹, a 21,4% zamieszkuje akademiki, a tylko 5%
mieszka na swoim.
W obrêbie miasta studenci najczêciej pokonuj¹ trasy: Bielany  Stare Miasto, Bielany  Bydgoskie, Bydgoskie  Stare Miasto, Bielany  Na Skarpie, Bielany  Mokre. Bielany, Stare Miasto i Bydgoskie to jednostki urbanistyczne Torunia, w których najmocniej
zaznacza siê obecnoæ studenckiej spo³ecznoci. Dzia³a tam wiele punktów us³ugowych,
rozrywkowych, gastronomicznych, zwi¹zanych z owiat¹ czy rekreacj¹, które kieruj¹
swoje produkty w³anie do studentów.
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Uzyskane odpowiedzi pokrywaj¹ siê z istniej¹c¹/rozbudowywan¹ sieci¹ komunikacji
miejskiej w badanym okresie. Inwestycje w rozwój sieci po³¹czeñ kampusu Bielany z innymi czêciami miasta s¹ adekwatne do popytu, studenci bowiem wskazuj¹, ¿e poruszaj¹c siê po miecie przede wszystkim korzystaj¹ z tramwajów i autobusów miejskich
(por. rys. 5).

Rys. 5. Preferowane przez studentów rodzaje transportu do przemieszczania siê w obrêbie Torunia
Fig. 5. Types of transport preferred by students travelling in Toruñ
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników ankiety
Source: own study based on survey results

Nale¿y podkreliæ, ¿e coraz wiêkszy udzia³ w poruszaniu siê w przestrzeni miasta bêdzie mia³ tak¿e rower miejski.
PODSUMOWANIE
Nale¿y stwierdziæ, ¿e proces studentyfikacji w Toruniu, podobnie jak w Poznaniu czy
Krakowie, wyranie wp³ywa na rozwój komunikacji miejskiej. Jak pokazano, na przestrzeni 70 lat, czyli od kiedy powo³ano Uniwersytet Miko³aja Kopernika, po roku 2016 obserwowany jest dynamiczny rozwój sieci linii autobusowych i tramwajowych prowadz¹cych
z ró¿nych czêci miasta w kierunku kampusu UMK na Bielanach. Zwiêkszaj¹ca siê liczba
studentów i ich wysoki stopieñ mobilnoci wywar³y niejako presjê na w³adzach lokalnych,
by u³atwiæ tej grupie spo³ecznej poruszanie siê w obrêbie Torunia.
Administratio Locorum 15(2) 2016

30

Leszek D¹browski i in.

Przeniesienie wielu wydzia³ów UMK ze Starego Miasta na Bielany sprawi³o, ¿e to
osiedle zaczê³o dynamicznie rozwijaæ siê, a obrazem tego mo¿e byæ rozwój sieci komunikacyjnej, wychodzenie naprzeciw potrzebom spo³ecznoci studenckiej, która w Toruniu
mocno zaznacza swoj¹ obecnoæ.
Wyranie zaznacza siê to po porównaniu schematów sieci komunikacyjnych Torunia
z roku 1986 oraz 2016. Wybudowanie nowej linii tramwajowej do kampusu na UMK by³o
trafion¹ inwestycj¹, z której obecnie korzystaj¹ liczne rzesze studentów. £¹cz¹c to z bardzo du¿ym rozwojem autobusowej sieci komunikacyjnej (11 z 39 linii autobusowych
przebiegaj¹cych przy kampusie), mamy do czynienia z sieci¹ wrêcz idealn¹. Student
wprost z miasteczka akademickiego mo¿e przemieciæ siê komunikacj¹ miejsk¹ praktycznie na ka¿de mo¿liwe osiedle w Toruniu (i odwrotnie). Jest to przejaw przestrzennego
wymiaru studentyfikacji; miasto dostosowuje siê do studenta  tworzy nowe po³¹czenia
komunikacyjne oraz nowe przystanki w obrêbie kampusu.
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THE DEVELOPMENT OF PUBLIC TRANSPORT NETWORK IN TORUÑ
AS AN EXAMPLE OF SPATIAL DIMENSION OF STUDENTIFICATION
Summary. Nicolaus Copernicus University establishment after World War II has
impacted on direction of city development to some extent, including shaping public
transport system. Location of university campus in western part of the Toruñ has
imposed matching public transport systems to service commuters from different parts
of the city  researchers as well as students. The aim of research is to indicate direction
of public transport development in Toruñ in the context of studentification. Research is
based on concept paper analysis in the field of transport network development in Toruñ in
the period after World War II until 2016 and on the results of survey concerning spatial
behaviour of Nicolaus Copernicus University students. Research shows that presence of
Nicolaus Copernicus University impacts on spatial development of the city after World
War II in the context of the course of the most important public transport lines.
Key words: public transport, studentification, Toruñ
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OCENA EFEKTYWNOCI FUNKCJONOWANIA
WROC£AWSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO
Paulina Dru¿yñska, Joanna Knysak, Ma³gorzata wi¹der, Jan Kazak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. Systemy rowerowe, z racji swoich licznych zalet (³atwe powi¹zanie z innymi rodkami transportu, redukcja zanieczyszczeñ rodowiska, mniejsza kosztoch³onnoæ oraz wiêksza dostêpnoæ niezale¿nie od przynale¿noci do okrelonej grupy spo³ecznej), ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹ w wielu europejskich miastach. W pracy
podjêto tematykê oceny efektywnoci dzia³ania Wroc³awskiego Roweru Miejskiego
(WRM) na przestrzeni lat 20112015. Analizowano dane ilociowe dotycz¹ce liczby
wypo¿yczeñ, a tak¿e dostêpnoæ przestrzenn¹ tego systemu. Uwzglêdniono przy tym
zarówno podejcie obszarowe (czêæ powierzchni miasta, która obs³ugiwana jest przez
WRM), jak i swobodê poruszania siê u¿ytkowników (poprzez okrelenie liczebnoci
stacji, na których u¿ytkownik mo¿e pozostawiæ wypo¿yczony rower).
S³owa kluczowe: rower miejski, Wroc³aw, transport rowerowy, dostêpnoæ czasowa

WSTÊP
Miasto jest skomplikowanym dzie³em cz³owieka, które pe³ni rolê rodowiska ¿ycia,
kszta³towane wiadomie i celowo nie tylko przez w³adze samorz¹dowe, ale tak¿e spo³ecznoci lokalne [Parysek 2015]. Aktywnoæ cz³owieka niesie ze sob¹ nie tylko rozwój systemów spo³ecznych, kulturowych, ale równie¿ systemu transportowego, który skutkuje
powstaniem rozmaitych nowych zagro¿eñ. Sytuacja ta prowadzi m.in. do powstania trudnoci z liczb¹ miejsc parkingowych b¹d ich brakiem, niewystarczaj¹c¹ przepustowoci¹
sieci drogowych czy te¿ zwiêkszeniem ha³asu i wibracji. Skutkuje to tak¿e zmniejszeniem
walorów danego terenu [Koz³owski 2014] oraz oddzia³uje w wiêkszym zakresie przestrzennym, np. poprzez zanieczyszczenie powietrza [Shaneen i Liman 2007].
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Wprowadzaj¹c alternatywne formy poruszania siê po miecie oraz usprawniaj¹c system transportowy, mo¿na zapobiec zagro¿eniom rodowiskowym ze strony transportu.
Transport stanowi jeden z czynników degradacji rodowiska naturalnego i jest jednym
z g³ównych róde³ emisji zanieczyszczeñ powietrza, które zwiêkszaj¹ ryzyko wystêpowania schorzeñ uk³adu oddechowego i uk³adu kr¹¿enia [Badyda 2010]. Uwzglêdnienie zasad zrównowa¿onego rozwoju transportu powinno byæ najwa¿niejszym kierunkiem polityki transportowej miasta [K³os-Adamkiewicz 2014]. Wspó³czesne rozwi¹zania
wykorzystywane w planowaniu przestrzeni miejskiej i transportu ukierunkowane s¹ na
rozwój multimodalnych systemów transportowych [Schakenbos i in. 2016], w tym tak¿e
uwzglêdniaj¹cych rower jako jeden z podstawowych rodków transportu [Campbell i in.
2016]. Taka forma transportu niesie ze sob¹ pozytywne aspekty zarówno dla rowerzysty,
jak równie¿ dla ca³ego spo³eczeñstwa. Wynika to z poprawy wydolnoci i treningu miêni, a w przypadku du¿ego udzia³u transportu rowerowego jako miejskiego rodka komunikacji prowadzi do zmniejszenia natê¿enia ruchu samochodowego i ograniczenia emisji spalin do rodowiska. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e zmiany te mo¿na zaobserwowaæ,
gdy odpowiednio du¿o osób rozpocznie korzystanie z transportu rowerowego. Dodatkowo poruszanie siê rowerem przyczynia siê do wzrostu atrakcyjnoci miasta, polepszenia
p³ynnoci ruchu samochodowego oraz oszczêdnoci czasu i pieniêdzy [Jankowska-Karpa i in. 2014]. W badaniach przeprowadzonych w Lyonie wykazano, ¿e w przypadku
centrum miasta rower mo¿e skutecznie konkurowaæ z samochodem, jeli chodzi o redni¹
prêdkoæ [Jensen i in. 2010].
Mimo pozytywnych cech, mo¿na wymieniæ negatywne aspekty poruszania siê rowerami. Zaliczyæ do nich nale¿y problemy w poruszaniu siê po miecie w przypadku braku
wyznaczonych cie¿ek rowerowych oraz uzale¿nienie od warunków pogodowych i s³ab¹
intermodalnoæ [Wspieranie transportu 2010]. Czynniki te mog¹ wp³ywaæ zarówno na
obni¿enie poziomu komfortu tego rodka transportu, ale tak¿e i bezpieczeñstwa, co powinno byæ jednym z kluczowych czynników w zarz¹dzaniu zrównowa¿on¹ przestrzeni¹
miejsk¹.
Tematyka systemu transportu rowerowego jest aktualnym zagadnieniem poruszanym zarówno w pracach naukowych w Polsce [K³os-Adamkiewicz 2014, Koz³owski
2014], jak i w krajach Europy zachodniej [Vogel i in. 2011, Romeo i in. 2012, Pagliara
i Biggiero 2014] czy w Azji [Campbell i in. 2016]. W ramach transportu rowerowego wyszczególniæ mo¿na system rowerów publicznych. Koz³owski dokonuje ich klasyfikacji na
wybrane modele wyodrêbnione na podstawie systemów wypo¿yczania rowerów publicznych, z rozró¿nieniem na modele 1. generacji (niezautomatyzowane) oraz 2. i 3. generacji
(zautomatyzowane). Ogólny podzia³ systemów roweru miejskiego przedstawiono na rysunku 1.
Zgodnie z tym podzia³em, rower miejski we Wroc³awiu zakwalifikowaæ mo¿na do
3. generacji, poniewa¿ jest on w pe³ni zautomatyzowany. Systemy drugiej generacji s¹
systemami analogowymi w odró¿nieniu od systemów trzeciej generacji, w których
zastosowano technologie cyfrowe, ewentualnie magnetyczne. Wszystkie stacje rowerowe s¹ monitorowane, a rowery posiadaj¹ nadajniki GPS, które informuj¹ centralê o lokalizacji. Stacje Wroc³awskiego Roweru Miejskiego (WRM) dzia³aj¹ od kwietnia do koñca
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Rys. 1. Schemat systemów roweru publicznego
Fig. 1. Diagram of the public bike systems

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Koz³owski [2014]
Source: own elaboration based on Koz³owski [2014]

padziernika, przy czym kwiecieñ charakteryzuje siê zawsze mniejsz¹ liczb¹ wypo¿yczeñ
ze wzglêdu na otwarcie sezonu pod koniec tego w³anie miesi¹ca. Jazda przez pierwsze
20 minut jest bezp³atna, za przejazd trwaj¹cy 2160 minut pobierana jest op³ata w wysokoci 2 z³, a za drug¹ i ka¿d¹ kolejn¹ godzinê w wysokoci 4 z³. Firm¹ obs³uguj¹c¹
WRM jest niemieckie przedsiêbiorstwo Nextbike zarz¹dzaj¹ce sieci¹ rowerów bezobs³ugowych. We Wroc³awiu rower miejski dzia³a od 2011 r. W 2015 r. mieszkañcy i turyci
mogli wypo¿yczyæ 760 rowerów na 74 stacjach w ca³ym miecie, których lokalizacja widoczna jest na rysunku 2. Powstaje przy tym pytanie, na ile system ten jest atrakcyjny
dla mieszkañców, w zwi¹zku z tym, ¿e w dalszym ci¹gu infrastruktura rowerowa jest s³abo rozwiniêta w porównaniu z infrastruktur¹ innych rodków transportu (214 km dróg
rowerowych przy 1286 km sieci drogowej w 2014 r.).
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ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych OpenStreetMap oraz Nextbike
Source: own study based on OpenStreetMap and Nextbike data

Rys. 2. Lokalizacja stacji rowerowych we Wroc³awiu
Fig. 2 Location of bike stations in Wroclaw
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CEL I METODY
Celem pracy by³o sprawdzenie efektywnoci dzia³ania WRM zarówno w ujêciu popularnoci jego u¿ytkowania, jak i jego dostêpnoci przestrzennej. Realizacjê celu w zakresie badania zainteresowania u¿ytkowników WRM osi¹gniêto, analizuj¹c dane dotycz¹ce
liczby wypo¿yczeñ w latach 20112015. Z kolei w zakresie analizy dostêpnoci przestrzennej wyznaczono obszar dostêpny w ramach darmowego czasu wypo¿yczenia oraz
liczbê pozosta³ych stacji, na których mo¿liwy jest zwrot roweru. W celu zbadania dostêpnoci czasowej skorzystano z oprogramowania ArcGIS (rozszerzenie: Network Analyst). Obejmuje ono zestaw narzêdzi pozwalaj¹cych na wykonywanie ró¿norodnych analiz sieciowych. W prezentowanych badaniach skorzystano z narzêdzia pozwalaj¹cego na
wyodrêbnienie obszaru obs³ugiwanego przez zadane przestrzennie elementy (narzêdzie
Service Area). W przedmiotowych badaniach narzêdzie to pozwoli³o wyodrêbniæ ulice,
po których mo¿na poruszaæ siê w ci¹gu 20 minut, licz¹c od istniej¹cych stacji WRM.
W kalkulacjach uwzglêdniæ nale¿y jednak, ¿e czas ten potrzebny jest na przemieszczenie
siê ze stacji pocz¹tkowej do stacji koñcowej. Szczególnym przypadkiem jest pozostawienie
roweru na stacji, która jednoczenie by³a stacj¹ pocz¹tkow¹. Z tego te¿ powodu w procesie kalkulacyjnym obliczono strefy mo¿liwe do pokonania w 10 minut. W przypadku innej
stacji pocz¹tkowej i koñcowej strefy dojazdu z dwóch stacji mog¹ ze sob¹ graniczyæ lub
siê pokrywaæ (co jest jednoznaczne z mo¿liwoci¹ pokonania tego odcinka). W przypadku
wypo¿yczenia i oddania roweru na tej samej stacji istnieje jednak koniecznoæ pokonania
danej trasy dwukrotnie (tam i z powrotem). St¹d te¿ zasadne jest przyjêcie 10-minutowych
stref dostêpnoci w przypadku kalkulacji obszaru bezp³atnego poruszania siê WRM. Analizy wymaga³y tak¿e przyjêcia redniej prêdkoci poruszania siê po miecie rowerem. Zgodnie ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego prêdkoæ ta powinna byæ niemniejsza ni¿ 12 km/h. Badania
przeprowadzone w warunkach polskich wskazuj¹, ¿e osi¹gan¹ prêdkoci¹ jest ok. 14 km/h
[Kopta 2012] i tak¹ te¿ wartoæ przyjêto w badaniach.
WYNIKI
Ocena efektywnoci dzia³ania WRM objê³a w pierwszej kolejnoci aktywnoæ u¿ytkowników, reprezentowan¹ przez dane dotycz¹ce liczby wypo¿yczeñ. W pierwszym sezonie swojej dzia³alnoci (2011 r.) firma Nextbike udostêpni³a mieszkañcom Wroc³awia
140 rowerów, zwiêkszaj¹c ich liczbê w 2012 r. o niemal 43% w stosunku do roku poprzedniego (60 rowerów). Pod koniec roku 2013 liczba rowerów wynosi³a 200 i nie zmieni³a siê w kolejnym sezonie. W 2015 r. liczba ta wzros³a do 740, czyli ponadpiêciokrotnie
w stosunku do stanu pocz¹tkowego. Liczba stacji zwiêkszy³a siê z 17 do 35 pod koniec
sezonu w 2013 r. Wród wymienionych stacji 17 stanowi³y stacje miejskie, a pozosta³e
18  stacje sponsorskie, które ufundowali przede wszystkim deweloperzy, galerie handlowe oraz w³aciciele biurowców. W kolejnym roku liczba stacji zmala³a do 32 z powodu likwidacji trzech stacji sponsorskich (CRZ Krzywy Komin, Giardini Verona, Concerto
Verona). Znaczny wzrost liczby stacji w stosunku do sezonu poprzedzaj¹cego, bo a¿
o nieco ponad 130%, zanotowano w 2015 r. (z 32 do 74 stacji).
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Liczba wypo¿yczeñ oraz zarejestrowanych u¿ytkowników na przestrzeni ostatnich
piêciu lat równie¿ stale ros³a. W 2013 r. odnotowano nieca³e 192 tys. wypo¿yczeñ, w kolejnym roku liczba ta wzros³a ponadtrzykrotnie i wynosi³a 596 268. Wzrostem o kolejne
43,7% charakteryzowa³ siê sezon w roku 2015, gdy liczba wypo¿yczeñ wynios³a 857 294.
Jeli chodzi o u¿ytkowników, ich liczba pod koniec 2013 r. wynosi³a oko³o 50 tys.,
w 2014 r. wzros³a o 23,3%, co przek³ada siê na liczbê 61 651 u¿ytkowników pod koniec
sezonu 2014. W 2015 r. zaobserwowano wzrost u¿ytkowników WRM o kolejne 64,9%
w odniesieniu do roku 2014. redni czas przejazdu w 2014 r. wyniós³ 25 minut, natomiast
w 2015  18 minut, co wskazuje, ¿e wiêkszoæ przejazdów rowerem miejskim mieci³a siê
w darmowym dwudziestominutowym przedziale wypo¿yczeñ. Odnotowuje siê równie¿
przejazdy trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 24 h, co w wiêkszoci wynika z b³êdów systemu. Do piêciu
najpopularniejszych stacji w sezonie w 2015, w którym liczba wypo¿yczeñ i zwrotów
by³a najwiêksza w stosunku do pozosta³ych 69 stacji, zalicza siê stacje: Rynek, Wita
StwoszaSzewska, Rondo Reagana, Sky Tower oraz Arkady. W przypadku Rynku wp³yw
na to mo¿e mieæ atrakcyjnoæ turystyczna miejsca oraz bogata baza gastronomiczna.
Stanowi on miejsce spotkañ i centrum kulturowe. Rondo Reagana jest wa¿nym wêz³em
przesiadkowym. W jego s¹siedztwie zlokalizowane s¹ dwie wy¿sze uczelnie  Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnika Wroc³awska. Dodatkowo w okolicy znajduje siê galeria handlowa (Pasa¿ Grunwaldzki). Stacje Sky Tower oraz Arkady zlokalizowane s¹ w bliskim s¹siedztwie biurowców i urzêdów, co mo¿e wiadczyæ o istotnej roli tych obiektów
jako destynacji podró¿y.
Analiza szczytowych godzin wypo¿yczeñ wiadczyæ mo¿e o tym, ¿e mieszkañcy
chêtniej wybieraj¹ rower jako formê alternatywnego dojazdu do miejsc pracy. Procentowy udzia³ zwrotów oraz wypo¿yczeñ na najpopularniejszych stacjach WRM przedstawiono w tabeli 1 i na rysunku 3.

Rys. 3. Procentowy udzia³ zwrotów oraz wypo¿yczeñ na wybranych stacjach WRM w 2015 r.
Fig. 3. Percentage of returns and loans at selected stations WRM in 2015
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie artyku³u Wroc³awski Rower Miejski: podsumowanie
Source: own study based on Wroc³awski Rower Miejski: podsumowanie 2016
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Tabela 1. Liczba wypo¿yczeñ na wybranych stacjach WRM w 2015 r.
Table 1. Total loans at selected stations WRM in 2015
Liczba wypo¿yczeñ
Number of loans

Liczba wypo¿yczeñ
[%]
Number of loans
[%]

Liczba zwrotów
Number of
returns

Liczba zwrotów
[%]
Number of returns
[%]

Rynek
Market Square

33 434

3,9

37 721

4,4

Wita Stwosza  Szewska
Wita Stworza  Szewska
Street

30 863

3,6

31 720

3,7

Rondo Reagana
Reagan's Roundabout

30 005

3,5

30 005

3,5

Sky Tower
Sky Tower Shopping
Centre

28 291

3,3

29 148

3,4

Arkady
Arkady Shopping Centre

23 147

2,7

23 147

2,7

Lokalizacja stacji WRM
Location of the station
WRM

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie artyku³u Wroc³awski Rower Miejski: podsumowanie
Source: own study based on Wroc³awski Rower Miejski: podsumowanie... 2016

2016,

Na wszystkich popularnych stacjach WRM liczba zwrotów dominowa³a b¹d by³a
równa liczbie wypo¿yczeñ. Ró¿nica pomiêdzy zwrotami a wypo¿yczeniami na stacji Rynek wynosi³a 4287, czyli 0,5% wszystkich wypo¿yczeñ. Mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e
podró¿ w okolice rynku czêciej wi¹¿e siê z koniecznoci¹ zmiany rodka transportu
w drodze powrotnej. Przystanek Arkady oraz Rondo Reagana cechowa³a taka sama liczba wypo¿yczeñ i zwrotów.
Drugim etapem oceny efektywnoci dzia³ania WRM by³a analiza jego dostêpnoci
przestrzennej. Wiêkszoæ u¿ytkowników WRM porusza siê w czasie krótszym ni¿ 20 min.
Z tego te¿ powodu postanowiono wyznaczyæ obszar miasta, który dostêpny jest dla
u¿ytkowników w ramach darmowego czasu wypo¿yczenia. Analizowano ponadto liczbê
stacji WRM, na których mo¿liwy jest zwrot wypo¿yczonego roweru. Kroki procedury
analitycznej zamieszczono w opisie metody badañ. Na rysunku 4 przedstawiono wynik
przeprowadzonej analizy.
Na rysunku 4 zaprezentowano obszar miasta obs³ugiwany przez system roweru miejskiego w darmowym, dwudziestominutowym przedziale czasowym. Powierzchnia Wroc³awia wynosi 292,98 km2, natomiast obszar obs³ugiwany przez Wroc³awski Rower Miejski
 93,73 km2. Na obszar ten na³o¿ono granice dzielnic miasta oraz obrêbów geodezyjnych. W wyniku tej operacji mo¿liwe by³o wyodrêbnienie jednostek w najwiêkszym
i w najmniejszym stopniu obs³ugiwanych przez WRM. Dzielnice: Stare Miasto, ródmiecie oraz Krzyki prawie ca³kowicie pokryte s¹ obszarem dwudziestominutowej dostêpnoci czasowej. W du¿ym stopniu pominiêto obszary peryferyjne Wroc³awia, w szczególnoci pó³nocne i pó³nocno-zachodnie czêci dzielnic Psie Pole i Fabryczna. Do osiedli
nieobs³ugiwanych przez WRM zaliczyæ mo¿na Lenicê, Jerzmanowo-Jarno³tów-Strachowice-
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ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 4. Obszar miasta obs³ugiwany przez WRM w dwudziestominutowym przedziale czasowym
Fig. 4. City area served by WRM in twenty minutes interval
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-Osiniec, Pracze Odrzañskie, Malice, winiary, Lipê Piotrowsk¹, Paw³owice. Najwiêcej
stacji rowerowych zlokalizowanych jest w obrêbie Placu Grunwaldzkiego, Starego Miasta
oraz Powstañców l¹skich, co widoczne jest na rysunku 5.

Rys. 5. Liczba stacji w dzielnicach Wroc³awia
Fig. 5. The number of stations in the districts of Wroclaw
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Nextbike. 2016
Source: own study based on Nextbike. 2016

Polityka rowerowa miasta skupi³a siê g³ównie na zapewnieniu dobrych po³¹czeñ
w centrum. Oprócz fizycznej dostêpnoci WRM na obszarze miasta, wa¿nym czynnikiem
jest równie¿ swoboda w korzystaniu z jego oferty. Z tego te¿ powodu przeanalizowano,
na ilu stacjach mo¿na zostawiæ rower, pokonuj¹c trasê w 20 min od stacji, na której dokonano wypo¿yczenia. Wynik ten informuje u¿ytkownika, w ilu lokalizacjach bêdzie
w stanie pozostawiæ wypo¿yczony rower. Podobnie jak w przypadku wczeniejszej analizy, wykorzystano parametr redniej prêdkoci poruszania siê rowerem po miecie na poziomie 14 km/h. W tym wypadku jednak w wyznaczanej strefie za³o¿ono zwrot roweru na
inne stacje ni¿ ta, na której zosta³ on wypo¿yczony. Dla ka¿dej stacji wyznaczono wiêc
czasow¹ strefê buforow¹ 20 minut. Ka¿da ze stacji by³a analizowana pojedynczo. W ka¿dej strefie odjêto jeden przystanek, gdy¿ podczas kalkulacji zliczane s¹ wszystkie obiekty znajduj¹ce siê w danym poligonie, czyli równie¿ jednostka, dla której wytyczona zosta³a strefa. Uzyskane wyniki dla ka¿dej strefy po³¹czono z warstw¹ punktow¹. Mapê
dostêpnych stacji rowerowych (rys. 6) stworzono za pomoc¹ metody sygnaturowej
w skali skokowej na podstawie czterech przedzia³ów naturalnych, gdzie wielkoæ symbolu prezentuje cechê  liczbê stacji WRM.

Administratio Locorum 15(2) 2016

ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

Rys. 6. Liczba dostêpnych stacji WRM w 20-minutowej strefie dostêpnoci dla danej stacji
Fig. 6. Number of WRM stations in 20 minutes area for each station
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Osiedla po³o¿one na obrze¿ach Wroc³awia charakteryzuj¹ siê liczb¹ dostêpnych stacji w 20-minutowej strefie dostêpnoci w przedziale od 1 do 26 stacji. Nale¿¹ do nich
m.in. Nowy Dwór, Klecina oraz Biskupin. Wiêksz¹ dostêpnoci¹, od 27 do 47 stacji, wyró¿niaj¹ siê stacje przy Placu Kromera oraz przy ul. Skarbowców (Krzyki). Osiedla O³bin,
Kleczków, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Gajowice charakteryzuj¹ siê liczb¹ dostêpnych stacji w przedziale od 48 do 60. Najwiêksz¹ dostêpnoæ 6169 stacji mo¿na zaobserwowaæ
w cis³ym centrum Wroc³awia, przede wszystkim na osiedlach Plac Grunwaldzki, Stare
Miasto, Nadodrze, Szczepin, Przedmiecie widnickie, Powstañców l¹skich.
WNIOSKI
Wykorzystanie danych dotycz¹cych systemów rowerów publicznych w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania ich u¿ytkowników nie jest pomys³em nowym [Vogel i in.
2011], jednak odmienne warunki lokalne wymagaj¹ przeprowadzenia takich analiz w indywidualnych przypadkach [Romeo i in. 2012, Pagliara i Biggiero 2014]. Wroc³awski Rower
Miejski odgrywa istotn¹ rolê w transporcie miejskim Wroc³awia. Przyczynia siê nie tylko
do wiêkszej dba³oci o ochronê rodowiska, ale systematycznie, z roku na rok, przyci¹ga
coraz wiêksz¹ liczbê u¿ytkowników. System ten rozwija³ siê przez ostatnie szeæ lat,
zwiêkszaj¹c zarówno liczbê stacji, jak i rowerów miejskich. Najpopularniejszymi stacjami
WRM s¹: Rynek, Wita Stwosza  Szewska, Rondo Reagana, Sky Tower oraz Arkady.
WRM jest najczêciej wykorzystywany podczas dojazdów do miejsc pracy. Interesuj¹c¹
zale¿noæ zaobserwowano w przypadku stacji Rynek. Liczba zwrotów przewy¿sza liczbê
wypo¿yczeñ, co wiadczy o tym, ¿e u¿ytkownicy czêciej z okolic tej stacji wracaj¹, korzystaj¹c z innej formy transportu. Cecha ta jest wa¿na z punktu widzenia zarz¹dzania
systemem, poniewa¿ wymusza transport rowerów ze stacji Rynek na inne stacje, aby
utrzymaæ równomiern¹ dostêpnoæ pojazdów w ró¿nych czêciach miasta. Trzy z piêciu
najpopularniejszych stacji cechuj¹ siê lokalizacjami w pobli¿u centrów handlowych
(Rondo Reagana, Sky Tower oraz Arkady). Arkady i Rondo Reagana stanowi¹ przy tym
wa¿ne wêz³y komunikacyjne. Najgêstsza sieæ stacji zlokalizowana jest w cis³ym centrum
miasta i obejmuje obrêby: Plac Grunwaldzki, Stare Miasto oraz Powstañców l¹skich.
Ponad po³owa obszaru miasta obs³ugiwana jest przez system WRM w darmowym, dwudziestominutowym przedziale czasowym (dla za³o¿onej redniej prêdkoci ruchu), co
sprawia, ¿e u¿ytkownicy w znacznej mierze mog¹ poruszaæ siê za darmo. Lokalizacja
przysz³ych stacji rowerowych powinna uwzglêdniaæ analizê dostêpnoci czasowej, by
u¿ytkownicy mogli w dogodnym dla siebie miejscu pozostawiæ rower bez ponoszenia
kosztów. Analiza obszaru miasta obs³ugiwanego przez WRM w po³¹czeniu z informacj¹
dotycz¹c¹ liczebnoci mo¿liwych kierunków podró¿y oraz liczby wypo¿yczeñ i pokonywanych przez u¿ytkowników tras mo¿e byæ przydatna w procesie zarz¹dzania przestrzeni¹ miejsk¹, w szczególnoci podczas podejmowania decyzji dotycz¹cych dalszego rozwoju systemów transportowych w miecie.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE WROC£AW CITY BIKE
Summary. Bicycle systems, due to numerous of their advantages (easy connection with
other modes of transportation, reduction of environmental pollution, lower costs and
greater availability regardless of belonging to a particular social group), are becoming
more popular in many European cities. In this study the efficiency of the Wroclaw City
Bike (WRM) over the years 20112015 was evaluated. The assessment was made by
analising statistics on the number of hires, as well as through the analysis of spatial
availability. Both, the area approach (part of the city which is supported by WRM) and
the ease of movement in different directions (by defining the number of stations where
user can leave hired bike) were taken into account.
Key words: city bike, Wroclaw, bicycle transport, temporal availability
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POTENCJA£ RZEK JAKO ELEMENT ZRÓWNOWA¯ONEJ
POLITYKI MIEJSKIEJ  PRZYK£AD BYDGOSZCZY
Krzysztof Rogatka, Agnieszka Kempa, Maciej Surmacewicz
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
Streszczenie. Celem artyku³u jest analiza potencja³u rzek i jego wykorzystania w kontekcie prowadzonej w Bydgoszczy polityki miejskiej. W badaniu przeanalizowano
wp³yw rzek na rozwój Bydgoszczy oraz mo¿liwoci wykorzystania potencja³u transportowego i spo³eczno-gospodarczego wody. W Bydgoszczy znajduje siê kilka cieków,
m.in. Wis³a, Brda, Kana³ Bydgoski i Flis Pó³nocny  ich d³ugoæ razem wynosi oko³o
100 kilometrów. Od pewnego czasu obserwuje siê powrót miast nad wodê, w tym
tak¿e Bydgoszczy. Dlatego te¿ rzeki wraz z terenami nadbrze¿nymi (waterfronty) s¹
coraz czêciej objête dzia³aniami rewitalizacyjnymi maj¹cymi na celu nadanie im nowych
funkcji w przestrzeni miejskiej. Staj¹ siê obiektem zainteresowania mieszkañców, turystów i inwestorów. W zwi¹zku z tym odnowa waterfrontów sta³a siê wa¿nym elementem polityki miejskiej wpisuj¹cym siê w ideê zrównowa¿onego rozwoju, przemiany rewitalizacyjne czy nawet dzia³ania z zakresu tzw. smart city.
S³owa kluczowe: rzeka, miasto, zrównowa¿ony rozwój, rewitalizacja, smart city, turystyka

WSTÊP
Pocz¹tki cywilizacji nale¿y w du¿ym stopniu ³¹czyæ z dostêpem do wody, w tym
przede wszystkim z dostêpem do rzeki, który by³ jednym z kluczowych czynników decyduj¹cym o lokalizacji i rozwoju miast [Ja¿d¿ewska 2005, Francis 2012]. Wraz z rozwojem
spo³eczno-gospodarczym miast pe³nione przez rzeki funkcje zmienia³y siê i ewoluowa³y.
Cywilizacje wielu krajów od wieków rozwija³y siê nad rzekami, czego przyk³adem s¹
m.in. Mezopotamia, Chiny, Egipt. G³ównymi funkcjami rzek w dawnych czasach by³
transport oraz nawadnianie. Rzeka stanowi³a tak¿e naturaln¹ przeszkodê, dziêki czemu
pe³ni³a funkcje obronne decyduj¹ce o bezpieczeñstwie i kreuj¹ce rolê obronn¹ miast,
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podnosz¹c tym samym ich rangê. Wraz z rozwojem spo³eczno-gospodarczym rola rzek
zosta³a zdewaluowana  w okresie industrializacji tereny nadrzeczne sta³y siê zapleczem
miasta, gdzie lokowane by³y sk³ady, magazyny i infrastruktura s³u¿¹ca obs³udze ruchu
wodnego. Przemiany te zwi¹zane by³y z intensywn¹ industrializacj¹ i urbanizacj¹ zapocz¹tkowan¹ na prze³omie XIX i XX w. Tym samym nastêpowa³ proces dewastacji terenów oko³orzecznych, utrata ich presti¿owej funkcji, a tak¿e postêpuj¹ca deprecjacja terenów nadrzecznych w wiadomoci mieszkañców miast.
Aktualnie obserwujemy renesans rzek w miastach, swoisty powrót nad rzekê i zwrócenie siê ku wodzie w wiêkszoci orodków miejskich wiata, Europy, w tym tak¿e Polski (m.in. Poznañ, Warszawa, Wroc³aw). Zauwa¿amy zatem intensywne dzia³ania rewitalizacyjne, jako element polityki miejskiej, które dotycz¹ ca³ych miast w tym tak¿e waterfrontów. Przywracanie rzeki miastu to wa¿ny element rozwoju zrównowa¿onego stawiaj¹cego na harmoniê gospodarki, spo³eczeñstwa i rodowiska. Proces ten daje tak¿e mo¿liwoæ zastosowania wielu rozwi¹zañ z zakresu smart city [Carmon i Shamir 2010, Szwed
2011, Campbell 2012].
Ponowne wykorzystanie potencja³u rzek, w tym tak¿e potencja³u transportowego, to
obecnie aktualny, wa¿ny, ale i trudny temat podejmowany w ramach polityki rozwoju
miast w Polsce. Miasta dzia³aj¹ multidyscyplinarnie, aby na nowo wykorzystaæ rzeki, podejmuj¹c m.in. dzia³ania rewitalizacyjne polegaj¹ce na wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prace te prowadzone s¹ w sposób kompleksowy
poprzez zintegrowane dzia³ania na rzecz lokalnej spo³ecznoci, przestrzeni i gospodarki,
które s¹ skoncentrowane terytorialnie [art. 2 Ustawy z 9 padziernika 2015 Dz.U. 2015
poz. 1777]. Polityka miejska, oprócz dzia³añ polegaj¹cych na rewitalizacji, w tym tak¿e na
odnowie waterfrontów, stawia na wdra¿anie zasad zrównowa¿onego rozwoju (ekorozwoju). Zrównowa¿ony rozwój jest to taki rozwój spo³eczno-gospodarczy,
w którym nastêpuje proces integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa³oci podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo¿liwoci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo³ecznoci zarówno wspó³czesnych, jak i przysz³ych pokoleñ.
[art. 3 Ustawy z 27 kwietnia 2001 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627]. Jest to zatem rozwój,
w którym nastêpuje zaspokojenie potrzeb mieszkañców miasta zwi¹zanych m.in. z wypoczynkiem, transportem, a tak¿e z z kultur¹, kreacj¹ nowego miejsca, zachowaniem dziedzictwa kulturowego (m.in. architektonicznego) z maksymaln¹ ochron¹ podstawowych wartoci systemu przyrodniczego. Aby realizowaæ za³o¿enia ekorozwoju, nastawionego m.in. na
zaspokojenie potrzeb przysz³ych pokoleñ, nale¿y stosowaæ nowoczesne i innowacyjne
technologie, czyli takie, które s¹ charakterystyczne dla idei smart city. W ci¹gu ostatnich
lat ta idea sta³a siê jednym z kluczowych mechanizmów do wdra¿ania optymalnych i efektywnych rozwi¹zañ w zarz¹dzaniu miastem, w tym tak¿e terenami nadrzecznymi [Szymañska 2015]. Smart city sk³ada siê, zdaniem Cohena [2012], z kilku g³ównych wymiarów:
 inteligentnych ludzi,
 inteligentnej gospodarki,
 inteligentnego rodowiska,
 inteligentnego zarz¹dzania,
 inteligentnej mobilnoci.
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Wymienione idee znajduj¹ aktualnie zastosowanie w Bydgoszczy, która od pocz¹tków swojego istnienia by³a mocno zwi¹zana z Brd¹ i Wis³¹, wzd³u¿ których przebiega³o
wiele wa¿nych szlaków handlowych. Ju¿ w czasach staropolskich sp³awiano tymi rzekami drewno, zbo¿e, wyroby garncarskie oraz wiele innych regionalnych i zagranicznych
towarów. Po wybudowaniu Kana³u Bydgoskiego w latach 17731774 Bydgoszcz jeszcze
bardziej zyska³a na znaczeniu. Dziêki temu przez miasto przebiegaj¹ dwa miêdzynarodowe szlaki wodne: E40 (z Gdañska przez Brzeæ Dnieprem do Morza Czarnego) i E70
(z Antwerpii przez Berlin do K³ajpedy). Od XIX w. Brdê zaczêto wykorzystywaæ do celów rekreacyjnych  powstawa³y parki przy rzece, miejsca do uprawiania sportów wodnych, czyli szeroko rozumiane przestrzenie publiczne. Znaczenie rzeki zaczê³o spadaæ
wraz z rozwojem kolei i dróg samochodowych. Jednak od lat 90. XX wieku zaczêto ponownie dostrzegaæ potencja³ rzek i ich rolê w rozwoju, a tak¿e, co istotne, w kszta³towaniu wizerunku Bydgoszczy, której historia nierozerwalnie zwi¹zana jest z wod¹ [l¹ski
1969, Bartowski 2005].
Celem artyku³u jest analiza potencja³u rzek w kontekcie prowadzonej w Bydgoszczy
polityki miejskiej, która bazuje na idei zrównowa¿onego rozwoju miast, uwzglêdnia dzia³ania rewitalizacyjne i koncepcjê smart city. W badaniu przeanalizowano politykê miejsk¹
w³adz Bydgoszczy, w tym przede wszystkim rolê dokumentów strategicznych jako wyznaczników tej polityki, zak³adaj¹c, ¿e jasno okrelone dzia³ania w³adz miejskich wynikaj¹ce z zapisów zawartych w dokumentach strategicznych mog¹ przyczyniæ siê do ponownego wykorzystania potencja³u rzek i terenów nadrzecznych w rozwoju Bydgoszczy
sensu largo.
METODYKA BADAÑ
Zastosowano kilkuetapowe postêpowanie badawcze, wykorzystuj¹c nastêpuj¹ce metody badawcze: desk research, analizê dyskursu, badania komparatywne, a tak¿e studium przypadku (case study). Korzystaj¹c z metody desk research oraz analizy dyskursu, polegaj¹cej na analizie materia³ów zastanych, dokonano przegl¹du artyku³ów
naukowych oraz miejskich dokumentów strategicznych, m.in.: Strategii rozwoju Bydgoszczy, Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy oraz Programu rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Wêz³a Wodnego. Metoda
komparatywna pozwoli³a na analizê i ocenê dzia³añ miejskich dotycz¹cych wykorzystania
potencja³u rzek i terenów nadrzecznych w kontekcie strategicznych dokumentów miejskich. W badaniu pos³u¿ono siê case study Bydgoszczy jako orodka zlokalizowanego
nad rzekami, dla którego woda jest wa¿nym elementem struktury przestrzennej, spo³ecznej, gospodarczej i rodowiskowej. Badanie uzupe³niono o przedstawienie tzw. dobrych
praktyk z zagranicy w zakresie kszta³towania przestrzeni nadrzecznej.
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POLITYKA MIEJSKA A DOKUMENTY STRATEGICZNE W KONTEKCIE
POTENCJA£U RZEK
Wiêkszoæ miast w Polsce posiada wieloletnie plany dzia³añ w sferze przestrzennej,
spo³ecznej, ekonomicznej, a tak¿e kulturowej, gospodarczej czy rodowiskowej zapisane
w dokumentach strategicznych. Dokumenty te stanowi¹ swoist¹ inwentaryzacjê aktualnych zasobów oraz przedstawiaj¹ wizjê rozwoju poszczególnych sk³adowych systemu
miejskiego. Wyznaczone s¹ w nich konkretne cele, do których d¹¿y miasto oraz przedstawione s¹ mo¿liwoci ich osi¹gniecia. Podobnie jest w przypadku Bydgoszczy. W prezentowanym artykule badanie oparto na trzech najwa¿niejszych dokumentach strategicznych miasta:
1. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy
z 2009 r. [Uchwa³a Rady Miasta Bydgoszczy nr L/756/09 z 15 lipca 2009 r.]. Zawiera
ogólne informacje na temat dróg wodnych znajduj¹cych siê w granicach administracyjnych miasta, m.in.: Wis³y, Brdy oraz Flisu Pó³nocnego i Po³udniowego, a tak¿e Kana³u
Bydgoskiego. W dokumencie zawarte s¹ tak¿e podstawowe informacje o roli i przysz³ym
wykorzystaniu rzek w Bydgoszczy. Jest to zatem swoista analiza stanu obecnego i próba
stworzenia wizji rozwoju terenów nadrzecznych, jako kluczowej osi spo³eczno-gospodarczej miasta.
2. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2030 r. [Uchwa³a Rady Miasta Bydgoszczy
nr XLVIII/1045/13 z 27 listopada 2013 r.], w której zawarte s¹ informacje na temat wizji
rozwoju miasta, czterech celów strategicznych, tj.: wzmocnienia i rozwoju funkcji metropolitarnych w Bydgoszczy, wykreowania konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki,
ukszta³towania nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury oraz ³adu przestrzennego
zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, stworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju mieszkañców Bydgoszczy, w oparciu m.in. o potencja³ wodny. Wskazane
s¹ tak¿e konkretne planowane dzia³ania, zawarte w 15 programach obejmuj¹cych wa¿ne
dla Bydgoszczy obszary, m.in. Bydgoszcz na fali. Program Bydgoszcz na fali, kluczowy bior¹c pod uwagê cel prezentowanego artyku³u, dotyczy m.in. rewitalizacji terenów
zdegradowanych nad rzek¹, stworzenia warunków do rozwoju turystyki i kultury czy
promocji Bydgoszczy jako miasta silnie zwi¹zanego z rzek¹. Realizacjê tych za³o¿eñ zaplanowano poprzez dzia³ania i przedsiêwziêcia zwi¹zane z aktywizacj¹ Bydgoskiego Wêz³a Wodnego w zakresie ¿eglugi, rewitalizacji terenów ródmiejskich zwi¹zanych
z ochron¹ dziedzictwa kulturowego i promocj¹ turystyki, zagospodarowania i przekszta³cenia terenów nadbrze¿nych, tak aby spe³nia³y funkcje rekreacyjne.
3. Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Wêz³a Wodnego (BWW) [Uchwa³a
Rady Miasta nr LXXIV/1420/05 z 25 padziernika 2006 r.] jest to dokument zawieraj¹cy
m.in. ogóln¹ charakterystykê BWW, podzia³ BWW na typy krajobrazu: zielon¹ dolinê
Brdy, Brdê ródmiejsk¹, Brdê gospodarczo-sportow¹, Kana³ Bydgoski, Wis³ê; zasady i kierunki promocji BWW (m.in. turystyka i rekreacja) oraz warunki powodzenia
dzia³añ rewitalizacyjnych i plany dotycz¹ce dalszego rozwoju BWW. Warunki powodzenia s¹ uzale¿nione od dzia³añ na poziomie lokalnych, ponadlokalnym i krajowym.
W dokumencie podkrelono koherencjê dzia³añ instytucji publicznych, prywatnych inwestorów, stowarzyszeñ i mieszkañców. W programie zawarto ³¹cznie 169 zadañ
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z zakresu ochrony rodowiska, ¿eglugi, turystyki i wypoczynku, rewitalizacji bulwarów,
komunikacji, kszta³towania wizerunku, zagospodarowania przestrzennego, czyli zadañ
o charakterze kompleksowym.
Flagowym projektem Bydgoszczy, w ramach odnowy waterfrontów, jest zrealizowana
w czterech etapach, od 2006 do 2012 r., rewitalizacja tzw. Wyspy M³yñskiej (rys. 1). Jest
to obszar o powierzchni oko³o 6,5 ha, otoczony przez Brdê i M³ynówkê, z malowniczym
widokiem na architekturê Wenecji Bydgoskiej i nowoczesn¹ bry³ê gmachu Opery Nova,
która stanowi niekwestionowan¹ dominantê w tej czêci miasta, decyduj¹c o jej nowoczesnym charakterze. Rewitalizacja tego obszaru sk³ada³a siê z czterech etapów. Pierwszy
mia³ na celu rozwój przedsiêbiorczoci i wsparcie otoczenia gospodarczego poprzez przekszta³cenie jednego z budynków na Centrum Pracy i Przedsiêbiorczoci oraz wybudowanie trzech k³adek dla pieszych. Etap drugi obejmowa³ dzia³ania zwi¹zane z renowacj¹ piêciu budynków na cele dzia³alnoci Muzeum Okrêgowego w Bydgoszczy. Na trzecim
etapie zajêto siê zagospodarowaniem terenów zieleni i nabrze¿y, zmieniaj¹c przestrzeñ na
otwart¹ i przyjazn¹ dla ludzi.

Rys. 1. Wyspa M³yñska w Bydgoszczy, widok na Most Mi³oci i Muzeum Okrêgowe
Fig. 1. Mill Island in Bydgoszcz, view over Love Bridge and Museum
ród³o: Fotografia wykonana przez A. Kempê (2016)
Source: Photo made by A. Kempa (2016)

Na ostatnim, czwartym etapie, zbudowano przystañ jachtow¹, której kluczowym elementem jest designerska marina oraz przeprowadzono remont pó³nocnych i zachodnich
nabrze¿y [Miejska Pracownia Urbanistyczna 2011]. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj marina zwana Przystañ Bydgoszcz jako przyk³ad elementu Wyspy M³yñskiej ³¹cz¹cego kilka funkcji: przystañ, hotel, sale konferencyjne, restauracja, kawiarnia, punkt widokowy. Projekt tego budynku uhonorowano m.in. presti¿ow¹ nagrod¹ The World Leisure
International Innovation Prize w 2012 r.
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Projekt rewitalizacji Wyspy M³yñskiej jest wa¿n¹ sk³adow¹ dzia³añ miasta polegaj¹c¹
na wykorzystaniu potencja³u rzek na potrzeby transportu rzecznego, którego rola podkrelana jest we wszystkich wymienionych dokumentach strategicznych  BWW jest
wa¿nym elementem miêdzynarodowego szlaku wodnego. Choæ zdaniem Jarzêbiñskiej
[2006], ¿egluga ródl¹dowa stanowi w Polsce 0,7% w ca³oci przewozów towarów, to
w dokumentach strategicznych Bydgoszczy wyszczególniono ten element jako wa¿ny
i zwi¹zany z rozwojem zrównowa¿onym miasta, który bêdzie w przysz³oci nabiera³ znaczenia. Transport wodny jest zdaniem Wojewódzkiej-Król i Rolbieckiego [2008] jednym
z najbardziej przyjaznych sposobów transportu dla rodowiska, ze wzglêdu m.in. na relatywnie ma³e zu¿ycie energii i nisk¹ emisjê zanieczyszczeñ powietrza, tak¿e wód. Wp³ywa
ponadto na zmniejszenie kongestii i jest najtañszym rodzajem transportu. S¹ to cechy
polityki miejskiej w³adz Bydgoszczy maj¹ce znamiona zrównowa¿onego rozwoju. Dlatego
te¿ polityka miejska ukierunkowana jest na przywrócenie rangi drogi miêdzynarodowej
E70. G³ówne kierunki dzia³añ w tym zakresie to:
 modernizacja ródl¹dowych dróg wodnych do IV klasy, budowa piêciu stopni na Wile miêdzy Warszaw¹ i Bydgoszcz¹ oraz nowych luz, modernizacja mostów;
 modernizacja szlaku E70 do II klasy, remonty obiektów hydrotechnicznych i elektryfikacja napêdów luz, pog³êbienie rzek i prace regulacyjne, ocena stanu technicznego
tamy we W³oc³awku.
Polityka miejska skierowana jest ponadto na promocjê Bydgoskiego Wêz³a Wodnego jako jednego z elementów drogi E70 AntwerpiaK³ajpeda, który Bydgoszczy ma
nadaæ nowy wizerunek jako wodnej stolicy Polski czy europejskiego centrum wodnego. W³adze miasta wiadome s¹, ¿e kreowanie pozytywnego, wodnego PR miasta
przyczyni siê do wzrostu atrakcyjnoci Bydgoszczy wród miast polskich i europejskich.
Wiêkszoæ opisanych dzia³añ wykracza poza kompetencje w³adz lokalnych, co wymaga wspó³pracy z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego, w tym tak¿e spoza Polski, co stanowi wa¿ne wyzwanie dla polityki miasta. Okrelono jednak dzia³ania niezbêdne, które powinny zostaæ wykonane w Bydgoszczy, by w pe³ni wykorzystaæ potencja³
dróg wodnych. Dlatego te¿ przystosowanie trasy wodnej do rangi miêdzynarodowej,
umo¿liwiaj¹cej tranzyt do 30 mln ton w obu kierunkach, jest priorytetem w³adz miasta.
Dzia³ania te s¹ jednak kosztowne i czasoch³one. Dlatego te¿ istnieje wariant minimum,
w którym okrelono szlak wodny E70 jako szlak rangi krajowej. W tym wariancie postawiono na rozwój ¿eglugi ródl¹dowej wykorzystywanej g³ównie w celach turystycznych
i rekreacyjnych o przepustowoci do 6 mln ton.
Jak wynika z przedstawionych rozwa¿añ, priorytetowym dzia³aniem w³adz miasta
w ramach odnowy terenów nadrzecznych i aktywizacji potencja³u wodnego s¹ inwestycje w szeroko rozumian¹ infrastrukturê techniczn¹. W tabeli 1 przedstawiono dzia³ania
rewitalizacyjne zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹, które zawarte s¹ w ró¿nych dokumentach strategicznych.
Zapisy zawarte w dokumentach strategicznych stanowi¹ integralny element polityki
miejskiej przek³adaj¹cy siê na konkretne dzia³ania w przestrzeni Bydgoszczy. Rezultatem
tych dzia³añ jest poprawa dostêpu m.in. do tramwaju wodnego oraz zwiêkszenie popularnoci tego rodka transportu. S¹ one w wiêkszoci zwi¹zane z popraw¹ funkcjonowania tramwaju wodnego oraz z wyd³u¿eniem jego trasy o dwie kolejne przystanie. Obecnie flotê tramwaju wodnego w Bydgoszczy stanowi¹ dwa nowoczesne, napêdzane przez
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Tabela 1. Dzia³ania miasta w sferze rewitalizacji Bydgoskiego Wêz³a Wodnego
Table 1. Municipal activities in context of revitalization Bydgoszcz Waterway
G³ówne kierunki
Main courses

Dokumenty
Documents

Stan realizacji zadania
Status of revitalisation
of activity

Przebudowa i modernizacja wiaduktów,
przepraw mostowych oraz budowa mostu
tramwajowego ³¹cz¹cego ulice Toruñsk¹
i Fordoñsk¹
Rebuilding and modernization overpasses,
bridges and building a tram bridge
connected Fordoñska street and Toruñska
street

Strategia rozwoju Bydgoszczy
Strategy of Bydgoszcz
Development

planowane
planned

Budowa przystani (2 nowe) i urz¹dzeñ
hydrotechnicznych, oznakowanie szlaku
Building two new marinas and
hydrotechnical facilities, labeling the sea
lane

Program rewitalizacji i rozwoju
BWW
Strategia rozwoju Bydgoszczy
Programme of revitalisation and
development of Bydgoszcz
Waterway, Strategy of Bydgoszcz
Development

w trakcie realizacji
during the revitalisation

Opracowanie oferty turystycznej
Bydgosko-Toruñskiego Obszaru
Metropolitalnego  budowa portalu
internetowego
Elaboration a touristic offer of Bydgoszcz 
Toruñ Metropolitan Area  building
a website

Program rewitalizacji i rozwoju
BWW
Programme of revitalisation and
development of Bydgoszcz
Waterway

planowane
planned

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie dokumentów strategicznych
Source: own studies based on the strategy documents

energiê s³oneczn¹ statki, tzw. S³oneczniki, zdolne zabraæ na pok³ad do 28 pasa¿erów oraz
statek zabytkowy o napêdzie motorowym Bydgoszcz zabieraj¹cy do 24 pasa¿erów.
S³oneczniki obs³uguj¹ dwie linie  S³oneczn¹ i Staromiejsk¹, natomiast Bydgoszcz
kursuje wzd³u¿ linii Wschodniej. £¹cznie korzystaæ mo¿na z 11 przystanków tramwaju
wodnego, co stanowi przejaw zastosowania idei smart city w rewitalizacji waterfrontów
[Zarz¹d Dróg Miejskich 2016]. Dziêki wykorzystaniu energii odnawialnej, tzn. energii
s³onecznej, jako napêdu w tych jednostkach, kreuje siê wizerunek Bydgoszczy jako miasta eko-friendly, czyli dbaj¹cego o rodowisko naturalne. Dzia³ania te wpisuj¹ siê ponadto w ideê smart city [Cohen 2012]:
 smart environment  wykorzystanie odnawialnych róde³ energii (panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach S³oneczników);
 smart mobility  wykorzystanie alternatywnego w stosunku do tradycyjnego (ko³owego) transportu wodnego;
 smart living, czyli szeroko rozumiana jakoæ ¿ycia, która wzrasta m.in. dziêki poprawie
bezpieczeñstwa poprzez budowê mobilnego posterunku Policji na wodzie.
Kolejnym wa¿nym wymiarem polityki miejskiej s¹ dzia³ania o charakterze spo³ecznym,
czyli zwi¹zane m.in. z rozwojem przestrzeni publicznych do celów turystycznych, rekreacyjno-sportowych i kulturalnych (tab. 2).
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Tabela 2. Dzia³ania miasta zwi¹zane z ofert¹ turystyczn¹, wsparciem kultury oraz sportu
Table 2. Municipal activities connected with touristic offer, culture support and sport

G³ówne kierunki dzia³añ
Main courses of activities

Oczekiwane rezultaty
Expected results

Dokumenty
Documents

Stan realizacji
zadania
Status
of revitalisation
of activity

Uruchomienie wypo¿yczalni sprzêtu
p³ywaj¹cego w ródmiejskim odcinku
Brdy
Building a rental companyof water
equipment in the city center on Brda

wsparcie turystyki indywidualnej
support individual tourism

Program rewitalizacji
i rozwoju BWW
Programme of
revitalisation and
development of
Bydgoszcz Waterway

zakoñczone
finished

Rozbudowa bazy noclegowo-gastronomicznej w oparciu o stanicê wodn¹
i pole namiotowe PTTK w Janowie
Extension of gastronomic and overnight
staying facilities based on marina and
campsite in Janowo

zapewnienie bazy noclegowej
i gastronomicznej turystom
improvement overnight staying
and gastronomic offer

Strategia rozwoju
Bydgoszczy
Strategy of Bydgoszcz
Development

planowane
planned

Utworzenie m.in. szlaku wodnego
Bydgoszcz  Zalew Koronowski
Create among other things a water lane
Bydgoszcz  Zalew Koronowski

stworzenie nowych szlaków
komunikacyjno-turystycznych
create new communicationaltouristic trails

Strategia rozwoju
Bydgoszczy
Strategy of Bydgoszcz
Development

planowane
planned

Zakup jednostek p³ywaj¹cych do
tramwaju wodnego
Purchasing new watertram ships

wzrost wykorzystania OZE 
pozytywny wp³yw na rodowisko
przyrodnicze
rising of using solar power 
positive influance on invironment

Strategia rozwoju
Bydgoszczy
Strategy of Bydgoszcz
Development

planowane
planned

Budowa mobilnego posterunku turystyczno-wodnego policji oraz miejsc do
wodowania ³odzi ratownictwa wodnego
Building a touristic-water mobile Police
station and a place to launching of waterlife-saving boats

poprawa bezpieczeñstwa nad
wod¹
improvement of security by the
river

Strategia rozwoju
Bydgoszczy
Strategy of Bydgoszcz
Development

planowane
planned

Scena na wodzie przy amfiteatrze
Opery Nova
'The scene on the river' next to
amphitheatre of Opera Nova

du¿y, zadaszony pomost poprawi
estetykê i funkcjonalnoæ miejsca
a big, canopied landing stage for
improving esthetics and
practicality of this place

Strategia rozwoju
Bydgoszczy
Strategy of Bydgoszcz
Development

zakoñczone
finished

Rewitalizacja Arboretum  zielone
nabrze¿e Brdy
Revitalization of Arboretum  green
waterfront of Brda

rewitalizacja infrastruktury
technicznej i sfery botanicznej
poprawi funkcje dydaktyczno-naukowe i rekreacyjne
revitalisation of technical
infrastructure and botanic zone
for improving educational-scientific and recreational
functions

Strategia rozwoju
Bydgoszczy
Strategy of Bydgoszcz
Development

planowane
planned

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie dokumentów strategicznych
Source: own studies based on the strategy documents
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Dzia³ania miasta w sferze spo³eczno-kulturalnej k³ad¹ m.in. nacisk na rozwój turystyki
i sportu na rzece, a tak¿e na terenach w jej bezporednim otoczeniu. Rozwój ten ma nast¹piæ m.in. poprzez utworzenie nowych szlaków turystycznych opartych na lokalnej
i narodowej historii oraz dziedzictwie kulturowym. Szlaki te maj¹ wa¿ne w³aciwoci dydaktyczno-edukacyjne, np.: Szlak wodny im. Stefana Batorego. Polityka miejska ma tak¿e
na celu promocjê i rozwój sportu, m.in. poprzez przebudowê toru regatowego w Brdyujciu. Projekt przebudowy toru jest w fazie planowania i pozyskiwania funduszy. Istotnym elementem jest tak¿e dzia³alnoæ kulturalna polegaj¹ca m.in. na realizacji wielu wydarzeñ np.: festiwalu Scena na wodzie. Poprzez budowê zadaszonego pomostu, który
zapewni cieñ i ochronê przed opadami atmosferycznymi, poprawi siê estetyka i atrakcyjnoæ tego miejsca. W³adze miejskie w ten sposób chc¹ zaprosiæ nad rzekê wiêcej turystów, szczególnie klasy redniej i wy¿szej. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego [2014], turysta spêdzi³ rednio 1,9 dnia w Bydgoszczy w 2014 r.
Do wymienionych wczeniej dzia³añ dochodz¹ zwi¹zane tak¿e z rozbudow¹ bazy noclegowej, tak aby turyci spêdzali jak najwiêcej czasu w Bydgoszczy, która na przestrzeni
ostatnich lat zmieni³a siê radykalnie, a w planach za³o¿ono kolejne dzia³ania prorozwojowe (rys. 2).

Rys. 2. Rzeka w Bydgoszczy: a  dawniej (lata 19201930), wspó³czenie (2016 r.) i w przysz³oci
Fig. 2. River in Bydgoszcz before (19201930), now (2016) and tomorrow
ród³o: opracowanie w³asne (zdj. 1  spichrze nad Brd¹, 19201930 [Fotopolska. 2016]; zdj. 2 
widok na przystanek tramwaju wodnego Wyspa M³yñska, autor Krzysztof Rogatka; zdj. 3  przystanek PKS tramwaju wodnego  wizualizacja [Program rewitalizacji 2007])
Source: own studies (phot. 1  granaries on Brda, 19201930 [Fotopolska. 2016]; phot. 2  view
on a watertram stop Mill Island, phot. Krzysztof Rogatka; phot. 3  visualization of watertram
stop Bus Station [Program rewitalizacji 2007])

DOBRE PRAKTYKI
Wprowadzenie
W tej czêci artyku³u autorzy przedstawili dobre praktyki dotycz¹ce zagospodarowania terenów nadrzecznych i wykorzystania potencja³u rzeki w miecie. S¹ to przyk³ady
dobrych rozwi¹zañ, które czêciowo s¹ ju¿ implikowane w Bydgoszczy i mog¹ stanowiæ
ponadto inspiracjê do dalszych dzia³añ.
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Projekt Emscher Park (Zag³êbie Ruhry, Niemcy)
Zag³êbie Ruhry jest jednym z najwiêkszych obszarów postindustrialnych w Europie,
zwi¹zanym dawniej z intensywnym rozwojem górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i stali [Maciejewska i Turek 2014]. Projekt Emscher Park powsta³ w celu rewitalizacji terenów poprzemys³owych o powierzchni ok. 320 km2, przylegaj¹cych do cieku
rzecznego Emscher, na pó³nocy Zag³êbia Ruhry. Obecnie obszar ten przyci¹ga turystów
zainteresowanych funkcjonowaniem ró¿nych obiektów industrialnych, które dostosowano do potrzeb turystyki [Pancewicz 2010]. Nie zaniedbano równie¿ procesu odnowy rodowiska przyrodniczego, promocji i zastosowania odnawialnych róde³ energii na terenie
poddanym odnowie. G³ówne dzia³ania ukierunkowano na stworzenie wspólnej strategii
rewitalizacyjnej dla terenów zieleni 17 miast i gmin le¿¹cych wzd³u¿ rzeki Emscher, co doprowadzi³o do utworzenia Parku Krajobrazowego Emscher, poprzez po³¹czenie tych terenów. Koñcowym rezultatem ca³ego projektu bêdzie silniejsza identyfikacja mieszkañców
ze swoim regionem oraz przyci¹gniêcie wiêkszej liczby turystów i inwestorów [Chmielewska 2012, Kimic 2012, Maciejewska i Turek 2014]
Projekt Dortmund Phoenix (Niemcy)
Jest to jeden z projektów rewitalizacyjnych realizowany w ramach projektu Emscher
Park. Zadaniem projektu by³a ca³ociowa rewitalizacja poprzemys³owej czêci dzielnicy
Hörde w Dortmundzie w Niemczech, o powierzchni ok. 200 ha, oraz przywrócenie wartoci i funkcji przyrodniczych rzece Emscher. Obszar podzielono na dwie czêci: Phoenix
Ost (czêæ wschodnia) i Phoenix West (czêæ zachodnia) pe³ni¹ce odmienne funkcje
i oddzielone od siebie historycznym centrum Hörde oraz po³¹czone op³ywaj¹c¹ je od
pó³nocy rzek¹ Emscher. Ide¹ programu jest zbudowanie centrum technologiczno-us³ugowego, a pierwszy etap dzia³añ polega³ na utworzeniu w czêci zachodniej parku
technologicznego i terenów rekreacyjnych. Czêæ wschodni¹, po likwidacji huty, zaadaptowano na cele mieszkaniowe o powierzchni ok. 110 ha, gdzie realizowany jest projekt Phoenix See. W projekcie tym planowano utworzenie sztucznego jeziora o g³êbokoci 34 metrów, zasilanego wodami gruntowymi [Maciejewska i Turek 2014]. Intencj¹
w³adz miasta by³o stworzenie przestrzeni rekreacyjnej o walorach przyrodniczych, jednoczenie zapewniaj¹c ochronê okolic przed powodzi¹. Dziêki projektowi poprawi³a siê jakoæ krajobrazu oraz struktura spo³eczna dzielnicy [Chmielewska 2012].
Duisburg (Niemcy)
Duisburg jest kolejnym przyk³adem miasta rewitalizowanego w ramach projektu Emscher Park. Duisburg posiada 114-kilometrowe nabrze¿e i ponad 10% udzia³ powierzchni
wodnych w skali miasta  jest to najwiêkszy ródl¹dowy port w Europie. Dlatego te¿
dominuj¹cy nad miastem port i spe³niane przez niego funkcje decyduj¹ o kszta³cie i rozwoju miasta. W latach 90. XX w. rozpoczê³y siê dynamiczne prace rewitalizacyjne, szczególnie w czêci portu przylegaj¹cej do historycznego centrum miasta [Szwed 2011].
G³ówne dzia³ania koncentrowa³y siê wokó³ has³a Mieszkaæ nad wod¹ i mia³y na celu
rewitalizacjê terenów poprzemys³owych oraz stworzenie konkurencyjnego orodka w regionie. Na terenie dawnego portu zaczêto budowaæ nowoczesne biurowce i projektowaæ
tereny mieszkaniowe wed³ug koncepcji najbardziej znanych architektów. Odrestaurowano tak¿e kilka zabytkowych obiektów [Czarnecka 2010].
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Saarbrücken (Niemcy)
Saarbrücken nad rzek¹ Saar¹ to w przesz³oci dobrze rozwijaj¹ce siê miasto przemys³owe, które obecnie powoli podupada. W miecie likwidowanych jest wiele miejsc pracy, co powoduje znaczn¹ emigracjê do innych regionów. Jednoczenie w Saarbrücken
rozwiniêty jest sektor biznesu, co jednak nie oznacza, ¿e pracuj¹cy w nim ludzie tam
mieszkaj¹. Oko³o 60% zatrudnionych osób mieszka poza opisywanym miastem. Zadaniem powsta³ego projektu Miasto nad rzek¹ jest podniesienie jakoci ¿ycia i pracy
w centrum Saarbrücken, pobudzenie tego miejsca do ¿ycia i zachêcenie do zamieszkania
w nim. Cel ten ma byæ osi¹gniêty dziêki przebudowie struktur uk³adu miejskiego. Projekt
nawi¹zuje do historycznego wp³ywu rzeki Saary na rozwój miasta ma na celu lepsze wykorzystanie mo¿liwoci, które daje korelacja miêdzy architektur¹ i wod¹ [Szwed 2011,
Wêc³awowicz-Bilska 2011].
Seul (Korea Po³udniowa)
Czêst¹ praktyk¹ w miastach by³o kanalizowanie rzek, szczególnie mniejszych cieków.
Doskona³ym tego przyk³adem jest Seul. Poszukuj¹ca pracy w stolicy, uboga ludnoæ
z regionów wiejskich masowo osiedla³a siê nad brzegiem rzeki Cheonggye. Nast¹pi³ intensywny proces eksploatacji cieku, co spowodowa³o degradacjê koryta i czêste powodzie. Dlatego te¿ rzekê przekszta³cono w kana³, a nad nim zbudowano wielopoziomow¹
autostradê. W 2003 r. w³adze miasta zmieni³y strategiê  infrastrukturê drogow¹ zdemontowano, a teren poddano rewitalizacji ekologicznej  rzeka zosta³a na nowo zwrócona
miastu [Pleszko 2009, Szwed 2011].
Walencja (Hiszpania)
Ju¿ od zesz³ego wieku w miastach nad rzekami zaczê³y powstawaæ niesamowite dzie³a
architektury, które sta³y siê niejednokrotnie wizytówkami miasta. Doskona³ym tego przyk³adem jest Miasto Sztuki i Nauki Santiago Calatravy znajduj¹ce siê w wyschniêtym
korycie rzeki Turii w Walencji, która ³¹czy³a niegdy Morze ródziemne z historycznym
centrum miasta oddalonym o 8 km od brzegu. Na terenie prawie 360 tys. m² zaprojektowano futurystyczne budynki mieszcz¹ce: oceanarium, muzeum nauki oraz operê, które
otoczono basenami i bujnymi ogrodami. Wszystkie te elementy sk³adaj¹ siê na niepowtarzalny krajobraz miasta i decyduj¹ o jego wyj¹tkowym milieu [Szwed 2011, Bajgier-Kowalska 2014].
Salford (Wielka Brytania)
W XIX w. Salford by³ jednym z g³ównych miast przemys³owych i wa¿nym portem na
drodze do Manchesteru. Z pocz¹tkiem XX w. port Salford straci³ na znaczeniu. Wzrost
bezrobocia by³ powodem odp³ywu klasy robotniczej, co wp³ynê³o na powstanie
w opuszczonych dzielnicach slumsów. Miasto podejmowa³o dzia³ania maj¹ce zapobiegaæ
bezrobociu i zorganizowanej przemocy, jednak z niewielkim skutkiem. W 2007 r. rozpoczê³a siê dynamiczna rewitalizacja. Powsta³y dwa nowe wie¿owce, hotel, restauracja
i nowy plac miejski. Oprócz tego utworzono ekologiczny park ³¹cz¹cy s¹siaduj¹ce regiony, którego osi¹ kompozycyjn¹ jest rzeka Irwell. Obecnie w miecie jest ok. 60% terenów
zielonych (parków, cmentarzy, placów zabaw, boisk itp.). Zrealizowano g³ówne za³o¿enia
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rewitalizacji, m.in. stworzono spójny park, z którego u¿ytkownicy korzystaj¹ jak z w³asnych ogródków, utworzono nowe trasy piesze i rowerowe, otwarte przestrzenie i mosty
nad rzek¹, wprowadzono nowe, ró¿norodne mo¿liwoci rekreacji i wypoczynku  stworzono sprzyjaj¹ce warunki do spotkañ dla lokalnych spo³ecznoci. Wykreowano w ten
sposób miejsce charakterystyczne, wizytówkê miasta, która nawi¹zuje do wodnej przesz³oci Salfordu [Maurer 2013, Salford City 2016 ].
WNIOSKI
Jak wynika z przeprowadzonego badania, podejmowane przez miasto Bydgoszcz
dzia³ania zwi¹zane z odnow¹ terenów nadrzecznych, zapisane w dokumentach strategicznych (m.in. w Strategii rozwoju Bydgoszczy, w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy, w Programie rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Wêz³a Wodnego), faktycznie przywracaj¹ tym terenom ich wa¿n¹ rolê w przestrzeni miasta oraz kreuj¹ nowy wizerunek miasta. Podejmowane dzia³ania s¹ ponadto
spójne, a analiza wymienionych dokumentów ujawni³a ich wewnêtrzn¹ koherencjê i wzajemnie uzupe³nianie siê.
Miasto realizuje nad wod¹ wiele dzia³añ o charakterze twardym  infrastrukturalnym,
wype³niaj¹c je, co istotne, dzia³aniami spo³ecznymi, czyli tzw. miêkkimi o charakterze
sportowo-kulturalnym (festiwale, imprezy, zawody). Aktywnoci te wzmacniaj¹ i utrwalaj¹ wród mieszkañców lokaln¹ to¿samoæ, przypominaj¹c o bogatej historii miasta. Realizowane dzia³ania podnosz¹ tak¿e jakoæ ¿ycia (nowe przestrzenie publiczne, eko-przyjazne rodki transportu, tereny zieleni) oraz staj¹ siê walorem turystycznym wp³ywaj¹cym
na rozwój np. turystyki wodnej.
Wykorzystanie potencja³u transportowego rzek w Bydgoszczy jest w pe³ni zgodne
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju i ide¹ smart city, m.in. poprzez stosowanie odnawialnych róde³ energii. Fakt ten wp³ywa na poprawê stanu rodowiska naturalnego,
sprzyja wizerunkowi miasta jako miasta ekologicznego i troszcz¹cego siê o zasoby wodne, w tym tak¿e o potrzeby przysz³ych pokoleñ.
Jak wynika z analizy, dzia³ania w³adz miejskich charakteryzuj¹ siê etapowoci¹ i dostosowaniem do aktualnych potrzeb, poniewa¿ proponowane s¹ ró¿ne scenariusze,
w zale¿noci od mo¿liwoci kooperacji, dostêpnoci rodków czy generalnie koniunktury
spo³eczno-gospodarczej (warianty maximum i minimum). Wspomniana wspó³praca
jest ponadto wa¿nym sk³adnikiem sukcesu dzia³añ miejskich, poniewa¿ rzeki, jako liniowy element w przestrzeni, skupiaj¹ wokó³ siebie wielu interesariuszy, w tym tak¿e spoza
gminy, regionu czy kraju. Istotne jest tak¿e koncentrowanie siê w³adz miejskich na
projektach kompleksowych oraz uwzglêdnienie przysz³ych trendów zwi¹zanych
m.in. z rozwojem ¿eglugi ródl¹dowej w wymiarze komercyjnym i rekreacyjnym.
Stwierdziæ nale¿y, ¿e bydgoska polityka miejska aktywizuje potencja³ rzek  dzia³ania
zgodne s¹ z zasadami zrównowa¿onego rozwoju miast maj¹ charakter rewitalizacyjny
i implementuj¹ idee smart city. Zatem dobrze wykorzystany potencja³ wodny Bydgoszczy decyduje o aktualnym i przysz³ym dynamicznym rozwoju zarówno spo³ecznym, jak
i gospodarczym miasta.
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THE POTENTIAL OF RIVERS AS THE ELEMENT OF THE BALANCED
DEVELOPMENT  THE EXAMPLE OF BYDGOSZCZ CITY
Summary. The aim of this article is to analyze the potential of the rivers and its use in
the context of urban policy in Bydgoszcz. In this research was analyzed the influence of
rivers to a development of Bydgoszcz city and capabilities of use the transportic and
the social-economic potential of rivers. Bydgoszcz city is located near the Wis³a and
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Brda rivers and also at the watercourses: Kana³ Bydgoski and Flis Pó³nocny  the length
of all is about 100 kilometers. Rivers with their watersides are actually areas with
a revitalizations programs, which have to improvement their functionality in an urban
area. Rivers become an object of interest of inhabitants, tourists and investors.
Renovation of waterfronts is an important element of urban policy, compatible with the
idea of the balanced development of cities, revitalization or even activities compatible
with an idea of smart city.
Key words: river, city, sustainable development, revitalization, smart city, tourism

Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 25.05.2016
Do cytowania  For citation:
Rogatka, K., Kempa, A., Surmacewicz, M. (2016). Potencja³ rzek jako element zrównowa¿onej polityki miejskiej  przyk³ad Bydgoszczy, Acta Sci. Pol. Administratio Locorum
15(2), 4761.

Administratio Locorum 15(2) 2016

62

Krzysztof Rogatka i in.

Acta Sci. Pol.

63

Przystanek dla ludzi  analiza spo³ecznego wymiaru przystanków...

ISSN 1644-0749
ISSN 2450-0771 (online)
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl

Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 15(2) 2016, 6376

PRZYSTANEK DLA LUDZI  ANALIZA SPO£ECZNEGO
WYMIARU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Joanna Zyber
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Streszczenie. Wspó³czenie ruch kreuje rzeczywistoæ, dlatego to w³anie przestrzenie
komunikacyjne stanowi¹ szkielet zdywersyfikowanej tkanki miasta. Ich integraln¹ czêci¹ s¹ szeroko pojête strefy zatrzymywania siê i oczekiwania, z czego najbardziej rozpoznawaln¹ form¹ jest przystanek komunikacji miejskiej. Tworzy go obszar o doæ rozmytych, lecz dostrzegalnych granicach, wype³niony ró¿norodn¹ infrastruktur¹, ale
przede wszystkim podró¿nymi. Materialne zagospodarowanie dopasowane do zmiennych ludzkich potrzeb sprzyja wytwarzaniu wiêzi spo³eczno-przestrzennych i stopniowemu wytwarzaniu miejsc w przestrzeni. W artykule przedstawiono hierarchiê potrzeb cz³owieka w stosunku do ca³okszta³tu przystanków komunikacyjnych w miecie
i przedstawiono rozwa¿ania w kontekcie ich publicznego odbioru. Na podstawie zbioru
opinii osób korzystaj¹cych z komunikacji miejskiej w Poznaniu przeanalizowano wybrany wêze³ przystankowy posiadaj¹cy du¿y potencja³ spo³eczny.
S³owa kluczowe: miasto, przystanek, ludzie, hierarchia potrzeb, miejsce

WSTÊP
Wspó³czesna tkanka miast cechuje siê wysokim zdywersyfikowaniem funkcjonalnym.
Jej szkielet stanowi¹ przestrzenie komunikacyjne, które umo¿liwiaj¹ przemieszczanie siê
z punktu wyjciowego do docelowego. To w³anie ruch wype³nia wszystkie dziedziny
¿ycia, a jednoczenie kreuje obecn¹ rzeczywistoæ. W konsekwencji ci¹g³e zwiêkszanie
ludzkiej mobilnoci sprawia, ¿e obok analiz dotycz¹cych systemów transportowych
w ujêciu stricte technicznym pojawia siê potrzeba rozwa¿añ w nurcie bardziej socjologicznym, a wiêc bli¿szym istocie ludzkiej.
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Wybór sposobu podró¿owania to wypadkowa indywidualnych przekonañ poszczególnych osób i dostêpnych kana³ów ruchu. Cz³owiek na podstawie posiadanych informacji pochodz¹cych z ró¿norakich bodców, dowiadczeñ, pogl¹dów i opinii innych ludzi decyduje, w jaki sposób mo¿e pokonaæ dan¹ przestrzeñ, tak aby ostatecznie proces
ten by³ dla niego przypuszczalnie jak najkorzystniejszy [Szo³tysek 2011]. Jedn¹ z mo¿liwoci jest wykorzystanie miejskiej komunikacji publicznej, której integralny sk³adnik stanowi szeroko pojêta strefa zatrzymania i oczekiwania, czyli przystanek komunikacyjny.
W polskich uwarunkowaniach prawnych jest on definiowany jako miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasa¿erów na danej linii komunikacyjnej, oznaczone
w sposób okrelony w przepisach ustawy z 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, z informacj¹ o rozk³adzie jazdy, z uwzglêdnieniem godzin odjazdów rodków transportowych przewonika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca [art. 4
pkt. 8a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 wrzenia 2001 r., Dz.U. z 2001 r., nr 125,
poz. 1371 z pón. zm.]. W takiej postaci pojêcie to odnosi siê zaledwie do istniej¹cej fizycznie formy przestrzennej wykorzystywanej wy³¹cznie w kontekcie powi¹zañ komunikacyjnych. Wyranie brakuje w nim koniecznego uzupe³nienia o niematerialn¹ warstwê
spo³eczn¹. Definicja przystanku powinna stopniowo ewoluowaæ, dziêki czemu mo¿na by³oby zacz¹æ go postrzegaæ g³ównie jako obszar o doæ rozmytych, ale rozpoznawalnych
granicach, który jest wype³niony ró¿norodn¹ infrastruktur¹, ale przede wszystkim podró¿nymi. Ponadto dziêki swojej du¿ej dostêpnoci i mo¿liwoci multifunkcjonalnego wykorzystania mo¿e byæ on tak¿e podstaw¹ do rozwoju interakcji na wielu p³aszczyznach.
Obecne próby poszukiwania optymalnego zagospodarowania przystanku komunikacyjnego czêsto koncentruj¹ siê na jednym wybranym aspekcie np. niezwyk³ej formie architektonicznej, u¿yciu najnowszych technologii multimedialnych czy odnawialnych róde³ energii. Jest to kierunek poprawny, ale zdecydowanie niewystarczaj¹cy, poniewa¿
w takiej perspektywie zazwyczaj pomijane jest rozwa¿anie nad faktycznymi potrzebami
ich przeciêtnych u¿ytkowników. Dodatkowo nie zawsze wystarcza to do zainicjowania
procesu wytwarzania dospo³ecznych przestrzeni komunikacyjnych [Hall 1976], sprzyjaj¹cych nawi¹zywaniu kontaktów interpersonalnych, daj¹cych poczucie komfortu psychicznego z jednoczesnym skracaniem dystansów miêdzyludzkich.
Artyku³ ma na celu ukazanie hierarchii potrzeb cz³owieka w stosunku do ca³okszta³tu
przystanków komunikacyjnych w miecie, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich roli
w kszta³towaniu poczucia miejsca. Na podstawie opinii osób korzystaj¹cych z miejskiego transportu zbiorowego w Poznaniu wyodrêbniono do dalszych analiz jeden poznañski wêze³ przystankowy, który ma szczególny ³adunek spo³eczny. Uwzglêdniono
jego umiejscowienie w strukturze urbanistycznej ca³ego miasta oraz charakterystykê elementów materialnych i niematerialnych najbli¿szego otoczenia.
PRZYSTANEK KOMUNIKACYJNY JAKO MIEJSCE W PRZESTRZENI
W wyniku indywidualnego procesu percepcji przestrzeni opieraj¹cego siê na wielu
ró¿norodnych informacjach dostarczanych przez czynniki wewnêtrzne (zwi¹zane bezporednio z dan¹ jednostk¹), jak i zewnêtrzne (pochodz¹ce z otoczenia) [Ch¹dzyñska 2004]
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w ludzkim umyle powstaje unikatowy obraz wiata zewnêtrznego. W zale¿noci od nacechowania emocjonalnego, budowanego w oparciu o okrelon¹ lokalizacjê, istniej¹ce
relacje na linii cz³owiek  przestrzeñ oraz faktyczn¹ przydatnoæ funkcjonaln¹ aktywny
odbiorca mo¿e identyfikowaæ dany obszar jako pozytywne miejsce, negatywne nie-miejsce [Tuan 1987, Augé 2010], b¹d te¿ teren zupe³nie obojêtny. Codzienne rodowisko ¿ycia cz³owieka sk³ada siê z takich wzajemne zazêbiaj¹cych siê stref. Uk³ad tej mentalnej mozaiki dynamicznie ewoluuje pod wp³ywem zmiennoci nieskoñczenie wielu elementów tworz¹cych wspó³czesn¹ rzeczywistoæ. W dobie postêpuj¹cej globalizacji coraz
trudniej ponadto przeciwdzia³aæ narastaj¹cej unifikacji przestrzeni, w której d¹¿enie do
powtarzalnoci znanych i sprawdzonych rozwi¹zañ zabija indywidualizm na rzecz powierzchownoci. Szczególnie nara¿one na niebezpieczeñstwo utraty w³asnej to¿samoci
s¹ kana³y ruchu  w tym zw³aszcza przestrzenie miejskich przystanków komunikacyjnych. W takich mikrostrefach dzia³ania ukierunkowane na wzorcow¹ funkcjonalnoæ
i spójnoæ wizualn¹ cieraj¹ siê z oddzia³ywaniem bezporednich u¿ytkowników, a wtedy
mog¹ zacz¹æ ujawniaæ siê znacz¹ce uchybienia wp³ywaj¹ce pejoratywnie na ich holistyczny odbiór. Nale¿y podkreliæ, ¿e pomimo swojego przejciowego charakteru s¹ to
jednak obszary gromadz¹ce ludzi, co daje podstawy do rozwoju ich niezwyk³ych uwarunkowañ prospo³ecznych. W tym przypadku kluczow¹ kwesti¹ jest zapewnienie takiego
zagospodarowania, które bêdzie odpowiedzi¹ na ró¿norodne ludzkie potrzeby stawiane
wobec ogó³u systemów transportowych, a w³anie ich niew¹tpliw¹ czêci¹ s¹ przystanki. Ka¿da jednostka osobowa ma odrêbny zestaw preferencji przestrzennych, jednak¿e
w przypadku kana³ów ruchu zapewniaj¹cych komunikacjê zbiorow¹ mo¿na wyró¿niæ pewien zestaw kwestii dominuj¹cych. Cz³owiek wiadomie lub podwiadomie wype³nia je
p³ynnie, przechodz¹c przez poszczególne stopnie uogólnionej hierarchii. U jej podstaw
le¿y chêæ samego przemieszczania siê, nastêpnie wola, aby odbywa³o siê to w sposób
bezpieczny, z jak najpe³niejszym zestawem informacji gwarantuj¹cym mo¿liwoæ wyboru,
poczucia komfortu podczas podró¿y, stwarzaj¹cym warunki do wytworzenia szeroko pojêtych wiêzi, a¿ do pragnieñ zwi¹zanych z jakoci¹ estetyczn¹, ³adem i harmoni¹ otoczenia [Zyber 2016]. Bardziej szczegó³owy zarys ludzkich potrzeb w odniesieniu wprost do
miejskich przystanków komunikacyjnych wraz z przyk³adami realizacji wybranych za³o¿eñ
przedstawiono na rysunku 1.
Sfera materialna przystanków komunikacyjnych powinna sprzyjaæ nawi¹zywaniu
i pog³êbianiu pozytywnych relacji na linii cz³owiek  przestrzeñ  cz³owiek. Sukcesywnie
narastaj¹ce poczucie postrzegania przystanku jako miejsca w przestrzeni sprawia, ¿e
staje siê on bardziej otwarty na ogó³ spo³eczeñstwa, uwzglêdniaj¹c zmiennoæ jego
oczekiwañ, a tak¿e dopasowuj¹c siê do dynamizmu wspó³czesnego wiata przepe³nionego chêci¹ nieograniczonej mobilnoci.
METODYKA ORAZ CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAWCZEGO
Z uwagi na cel opracowania, oscyluj¹cy wokó³ analizy przestrzeni przystanków komunikacyjnych w ujêciu socjologicznym, podstawowy materia³ badawczy stanowi³y
dane pierwotne zebrane podczas bezporednich wywiadów z osobami korzystaj¹cymi
Administratio Locorum 15(2) 2016

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Zyber [2016]
Source: own studies based on Zyber [2016]

Rys. 1. Zarys hierarchii potrzeb cz³owieka wobec miejskich przystanków komunikacyjnych
Fig. 1. The outline of the hierarchy of human needs to the urban transport stops
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z miejskich przystanków w Poznaniu. Na podstawie otrzymanego w ten sposób wstêpnego zbioru informacji ograniczono obszar badawczy do jednego wêz³a (sk³adaj¹cego
siê z dwóch przystanków) charakteryzuj¹cego siê osobliwymi cechami spo³ecznymi. Nastêpnie w oparciu o kolejne dane pierwotne pozyskane in situ od respondentów oceniono dostosowanie tego wêz³a przystankowego do ogó³u ludzkich potrzeb w kontekcie
kszta³towania poczucia miejsca. W tym celu pos³u¿ono siê przedstawionymi na
rysunku 1 szczeblami hierarchii potrzeb cz³owieka wobec miejskich przystanków komunikacyjnych. W koñcowej fazie prac z wykorzystaniem informacji pochodz¹cych z lokalnego systemu informacji przestrzennej, przegl¹du dokumentacji fotograficznej i kartograficznej oraz osobistych obserwacji badacza przeanalizowano wybrane elementy materialne
i niematerialne g³ównego obiektu badañ. Kolejne etapy przeprowadzonych prac przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Etapy przeprowadzonych prac badawczych
Table 1. Stages of research carried out
Pozyskanie danych  czêæ I
Acquisition of data  part I
G³ówny cel: wybór do dalszych badañ jednego przystanku/wêz³a (T lub A) o wyj¹tkowym potencjale spo³ecznym
Main objective: choice for further study one stop/node (tram or bus) with exceptional potential social
ród³o danych: dane pierwotne uzyskane podczas bezporednich wywiadów z osobami korzystaj¹cymi
z miejskich przystanków komunikacyjnych
Data source: raw data obtained during personal interviews with people using urban public transport stops
Obszar pozyskania danych: Poznañ
Area data acquisition: Poznañ
Pozyskanie danych  czêæ II
Acquisition of data  part II
G³ówny cel: ocena dostosowania przystanku/wêz³a do ogó³u ludzkich potrzeb w kontekcie kszta³towania
poczucia miejsca
Main objective: evaluation of adjustment stop/node to all the human needs in the context of the development
of a sense of place
ród³o danych: dane pierwotne uzyskane podczas bezporednich wywiadów z osobami korzystaj¹cymi
z analizowanego przystanku/wêz³a
Data source: raw data obtained during personal interviews with people using analyzed stop/node
Obszar pozyskania danych: wêze³ tramwajowy Wroc³awska w Poznaniu
Area data acquisition: Wroc³awska stop node in Poznañ
Analiza g³ownego obiektu badañ
Analysis of the main object research
G³ówny cel: scharakteryzowanie wybranych elementów materialnych i niematerialnych g³ównego obiektu badañ 
okrelenie indywidualnych uwarunkowañ przystanku/wêz³a, które sprawiaj¹, ¿e jest postrzegany jako spo³ecznie
wyj¹tkowy
Main objective: characterization of selected elements of the tangible and intangible of the main object of research 
determine the individual circumstances of the stop/node that make it perceived as socially exceptional
ród³o danych: osobiste obserwacje badacza, lokalny system informacji przestrzennej oraz przegl¹d dokumentacji
fotograficznej i kartograficznej
Data source: personal observations researcher, local spatial information system, review of photographic and
cartographic documentation
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study
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Ogólny zakres terytorialny badañ mieci siê w granicach administracyjnych Poznania
 stolicy województwa wielkopolskiego. W 2015 r. wed³ug danych G³ównego Urzêdu
Statystycznego miasto o powierzchni 261,85 km2 zamieszkiwa³o 544,6 tys. osób, co przek³ada siê na wysok¹ gêstoæ zaludnienia, która wynosi³a 2103 os/km2 [Bank Danych Lokalnych 2015].
Organizatorem komunikacji miejskiej jest Zarz¹d Transportu Miejskiego w Poznaniu,
który zarz¹dza transportem publicznym i zleca przewonikom wykonywanie przewozów
na okrelonych liniach. Wród nich prym wiedzie Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu. Szkielet miejskiego transportu publicznego w Poznaniu stanowi¹ wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê sieci tramwajowa i autobusowa. W miecie (wed³ug stanu na
1 czerwca 2016 r.) dzia³a 18 dziennych linii tramwajowych (cztery s¹ zawieszone) i jedna
linia nocna oraz 55 dziennych miejskich linii autobusowych (jedna jest zawieszona),
w tym cztery jako autobus za tramwaj, a tak¿e 20 linii nocnych. Z uwagi na liczne remonty i inwestycje komunikacyjne wiele z nich kursuje zmienionymi trasami [Rozk³ad...
2016, Mapy... 2016]. Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie zrównowa¿onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 20142025 do obs³ugi
tych linii funkcjonuje ³¹cznie 1330 przystanków  w tym 283 tramwajowe i 1047 autobusowych [Plan... 2014].
Na pierwszym etapie pozyskiwania danych do badañ podzielono miasto dodatkowo
na piêæ stref o ró¿nej powierzchni, których granice s¹ odzwierciedleniem nieobowi¹zuj¹cego podzia³u administracyjnego miasta na dzielnice: Je¿yce, Stare Miasto, Nowe

Rys. 2. Zagêszczenie przystanków lokalnej komunikacji publicznej w Poznaniu
Fig. 2. The density of the stops of the local public transport in Poznan
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Gadziñskiego [2010]
Source: own studies based on Gadziñski [2010]
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Miasto, Wilda i Grunwald. Uk³ad ten chocia¿ formalnie ju¿ nie istnieje, to nadal funkcjonuje w mentalnym postrzeganiu miasta przez jego mieszkañców. Przyjêty podzia³ pozwoli³ na uzyskanie bardziej reprezentatywnej próbki danych, ani¿eli w przypadku, gdyby
rozpatrywano Poznañ jako jeden zwarty obszar.
Zagêszczenie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu przedstawiono na rysunku 2, natomiast przyjêty podzia³ miasta na strefy przeprowadzenia pierwszego etapu
badañ ukazano na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat podzia³u miasta Poznania wg nieistniej¹cych dzielnic
Fig. 3. Schematic division of the city of Poznan by nonexistent districts
ród³o: opracowanie w³asne
Source: own study

REZULTATY BADAÑ
W celu okrelenia poznañskiego przystanku/wêz³a, który ma najwiêkszy potencja³
spo³eczny, przeprowadzono wywiad z 986 osobami przebywaj¹cymi bezporednio na
przystankach komunikacyjnych w ró¿nych czêciach miasta (na ka¿d¹ z piêciu wydzielonych wczeniej stref przypad³o po ok. 200 respondentów). Dane zebrano jesieni¹ 2015 r.
wród osób ró¿nej p³ci, w ró¿nym wieku, których ówczesnym miejscem zamieszkania
w wiêkszoci by³ Poznañ. Respondentom postawiono jedno pytanie badawcze: poproszono o wskazanie wy³¹cznie wg osobistych preferencji jednego przystanku komunikacji
miejskiej (tramwajowego lub autobusowego) w Poznaniu, który jest ponadprzeciêtny
pod wzglêdem swoich predyspozycji spo³ecznych, a wiêc który mo¿e byæ przystankiem
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dla ludzi. Dopuszczalne by³o wskazanie zarówno pojedynczego przystanku, jak i wêz³a,
na którym zlokalizowane s¹ przystanki. W analizie uzyskanych rezultatów wykazano, ¿e
najczêciej wskazywano wêze³ Wroc³awska (tworz¹ go dwa przystanki). W tabeli 2
przedstawiono zestawienie 10 najczêstszych odpowiedzi respondentów.
Tabela 2. Zestawienie 10 najczêstszych odpowiedzi respondentów wskazuj¹cych poznañski
przystanek o najwiêkszym potencjale spo³ecznym [%]
Table 2. List of most frequent 10 respondents answers indicating Poznan stop with the
greatest potential social [%]
Przystanek/wêze³
Stop/node

Tramwajowy
Tram (T)/
Autobusowy
Bus (A)

Wskazania
respondentów
Respondens
indicates [%]

Strefa
Zone

1

Wroc³awska  wêze³ node

T

16

II

2

Gwarna  przystanek  stop

T

10

II

3

So³acz  przystanek kier. centrum  stop d. town
centre

T

9,5

I

4

Plac Wielkopolski  wêze³  node

T

9

II

5

Plac Bernardyñski  wêze³  node

T

8

II

6

Plac Cyryla Ratajskiego  wêze³  node

T

6,5

II

7

Fredry  wêze³  node

T

6

II

8

Osiedle Owiecenia  przystanek p³d.  south
stop

A

5

III

9

Rynek Je¿ycki  przystanek kier. centrum  stop
d. town centre

T

4

I

10

Plac Wiosny Ludów  przystanek p³d.  south
stop

T

2

II

Pozosta³e  Others

24

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ
Source: own studies based on research

Uzyskane rezultaty uwypuklaj¹ przewagê przystanków tramwajowych nad autobusowymi oraz przystanków zlokalizowanych w po³udniowej czêci strefy Stare Miasto (II).
Wskazuje to przede wszystkim na znacznie wiêksz¹ rozpoznawalnoæ przystanków po³o¿onych bli¿ej centrum miasta i jednoczenie stanowi¹cych element bardziej wyró¿niaj¹cy
siê w przestrzeni linii tramwajowych.
Na kolejnym etapie prac badawczych, zrealizowanym zim¹ na prze³omie 2015 i 2016 r.,
zapytano 50 osób przebywaj¹cych bezporednio na przystankach wêz³a Wroc³awska, jak
oceniaj¹ dostosowanie tych przystanków do ogó³u ludzkich potrzeb w kontekcie
kszta³towania poczucia miejsca z uwzglêdnieniem siedmiu nastêpuj¹cych kryteriów:
 dostêpnoci i mo¿liwoci zatrzymania siê (A);
 bezpieczeñstwa (B);
 informacji pasa¿erskiej (C);
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komfortu (D);
swobody wyboru okolicznoci oczekiwania i podró¿owania (E);
afiliacji (F);
harmonii i piêkna (G).
Do oceny przyjêto skalê wartoci od 1 do 10 (zak³adaj¹c, ¿e 1 jest ocen¹ najgorsz¹, a
10 najlepsz¹). Respondenci byli ró¿nej p³ci, w ró¿nym wieku i wiêkszoci mieszkali
w Poznaniu. Dla ka¿dego z rozpatrywanych kryteriów (potrzeb) za³o¿ono, ¿e wartoæ 5
i powy¿ej 5 kwalifikuje ten aspekt jako pozytywny, natomiast wartoæ poni¿ej 5 oznacza
ocenê negatywn¹. Ostateczne przyporz¹dkowanie jako element sprzyjaj¹cy, b¹d przeciwdzia³aj¹cy procesowi postrzegania przystanku/wêz³a komunikacji miejskiej jako miejsca w przestrzeni, ustalono po obliczeniu rednich wa¿onych ze wszystkich otrzymanych odpowiedzi osób poproszonych o udzielenie opinii. Zestawienie uzyskanych
rezultatów zawiera tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie odpowiedzi respondentów dotycz¹cych oceny dostosowania wêz³a
Wroc³awska do ogó³u ludzkich potrzeb w kontekcie kszta³towania poczucia miejsca
Table 3. List of responses regarding the evaluation of adjusting Wroc³awska node to all human
needs in the context of the development of a sense of place
Ocena
Rate

Kryterium oceny  liczba odpowiedzi
Evaluation criteria  amount of responses
A

B

C

D

E

F

G

10

2

1

0

1

3

0

0

9

8

4

0

2

4

1

0

8

12

3

1

2

8

4

1

7

6

9

3

8

12

8

3

6

10

5

7

17

10

14

4

5

6

13

10

14

7

10

6

4

3

6

9

3

3

6

6

3

1

5

11

1

2

4

8

2

2

3

5

2

0

2

13

1

0

1

4

0

1

1

9

r. wa¿. WA

6,78

5,48

4,08

5,82

6,56

5,44

3,32

+

+

-

+

+

+

-

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ
Source: own studies based on research

Rezultaty badañ wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ z rozpatrywanych aspektów oceniono pozytywnie. Przystanki tworz¹ce wêze³ Wroc³awska w Poznaniu s¹ odbierane jako przestrzeñ
dostêpna, zró¿nicowana, czyli cechuj¹ca siê bogat¹ mo¿liwoci¹ wyboru, w pewnym
stopniu komfortowa i bezpieczna, a tak¿e sprzyjaj¹ca nawi¹zywaniu wiêzi spo³ecznych.
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Z kolei dwie pozosta³e p³aszczyzny analiz s¹ identyfikowane ju¿ jako zbiór elementów
pejoratywnych, zwi¹zanych z niedostatecznym poziomem dostêpu do szeroko pojêtej informacji pasa¿erskiej oraz nisk¹ jakoci¹ warstwy wizualnej przestrzeni. Pomimo wyst¹pienia tych problemów, na tym etapie mo¿na ju¿ wstêpnie potwierdziæ, ¿e obiekt wskazany przez respondentów na pierwszym etapie prac charakteryzuje siê unikatowym
zestawem cech, dziêki którym mo¿na rozpatrywaæ go jako wêze³ przystanków o znamiennych w³aciwociach ogólnospo³ecznych.
WÊZE£ WROC£AWSKA  POZNAÑ
W finalnej fazie prac skupiono siê na zg³êbieniu charakterystyki elementów wêz³a
Wroc³awska w Poznaniu, które s¹ najistotniejsze z perspektywy budowania aktywnej relacji cz³owiek  przestrzeñ  cz³owiek. Dla ka¿dego z wczeniej rozwa¿anych kryteriów
pokrótce opisano jego najwa¿niejsze uwarunkowania przestrzenno-spo³eczne. Wykorzystano w tym celu informacje pochodz¹ce g³ównie z osobistych obserwacji badacza obejmuj¹ce ca³y okres prowadzenia badañ, uzupe³nione o dane z lokalnego systemu informacji przestrzennej, przegl¹du dokumentacji fotograficznej, a tak¿e materia³ów
kartograficznych. Pogl¹dowe fotografie przedstawiaj¹ materialn¹ przestrzeñ wêz³a Wroc³awska (rys. 4 i rys. 5).

Rys. 4. Wêze³ przystankowy Wroc³awska w Poznaniu  widok w kierunku zachodnim
Fig. 4. Wroc³awska tram stop node in Poznan  view to the west
ród³o: Fotografia wykonana przez J. Zyber
Source: Photo made by J. Zyber
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Rys. 5. Wêze³ przystankowy Wroc³awska w Poznaniu  widok w kierunku wschodnim
Fig. 5. Wroc³awska tram stop node in Poznan  view to the east
ród³o: Fotografia wykonana przez J. Zyber
Source: Photo made by J. Zyber

Dostêpnoci i mo¿liwoæ zatrzymania siê (A). Dostêpnoæ kana³ów ruchu stanowi
jeden z kluczowych elementów oddzia³ywania na zachowania transportowe ludzi [Gadziñski i Beim 2009], a wiêc jest jednoczenie podstaw¹ do budowania jakichkolwiek relacji cz³owiek  przestrzeñ komunikacyjna. Wêze³ Wroc³awska znajduje siê w tkance cis³ego centrum miasta, przy g³ównym szlaku komunikacji pieszej ³¹cz¹cym deptak na
ulicy Pó³wiejskiej ze Starym Rynkiem. Prowadzi do niego wiele dróg dojcia, bez wyranych barier przestrzennych, co sprawia, ¿e obszar jest osi¹galny dla wszystkich u¿ytkowników. Istniej¹ strefy przeznaczone stricte do zatrzymania siê, takie jak: wiata przystankowa, ³awki oraz nisze w elewacjach pierzei zabudowy.
Bezpieczeñstwo (B). Przestrzeñ wêz³a Wroc³awska skupia przede wszystkim ruch pieszy i tramwajowy, natomiast ruch pojazdów ko³owych jest dopuszczony tylko w nielicznych sytuacjach np. zwi¹zanych z dostawami do pobliskich sklepów albo przejazdami
awaryjnymi. Wp³ywa to pozytywnie na bezpieczeñstwo osób z niego korzystaj¹cych,
a ryzyko potencjalnych wypadków jest niewielkie. Dodatkowo dzia³a tutaj miejski monitoring, a teren po zmierzchu jest doæ dobrze owietlony. Ewentualne poczucie dyskomfortu lub zagro¿enia mo¿e byæ zwi¹zane z jednoczesn¹ obecnoci¹ osób z ró¿nych grup
spo³ecznych, tak¿e tych patologicznych, która czasami rodzi sytuacje konfliktowe.
Informacja pasa¿erska (C). Zakres miejskiej informacji pasa¿erskiej w zasiêgu analizowanego wêz³a ogranicza siê do drukowanych rozk³adów jazdy umieszczonych w obrêbie przystanków. Jak dot¹d nie zosta³y na nim zainstalowane elektroniczne tablice systemu ITS, który jest obecnie stopniowo wdra¿any w miecie. Ponadto brakuje zegara
i elementów zwi¹zanych z lokalnym systemem informacji turystycznej.
Komfort (D). Stosunkowo du¿a powierzchnia obu przystanków umo¿liwia doæ swobodne przebywanie na nich nawet wiêkszej liczbie ludzi  istniej¹ w ich obrêbie strefy
przeznaczone zarówno do przemieszczania siê, jak i stania/siedzenia, a orientacja na linii
wschód  zachód zapewnia dobre nas³onecznienie od rana oraz popo³udniowe zacienienie.
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Swoboda wyboru okolicznoci oczekiwania i podró¿owania (E). Ró¿norodnoæ bodców p³yn¹cych z otoczenia sprzyja obserwacji ¿ycia miasta, a bogata oferta handlowo-us³ugowa przeciwdzia³a monotonnemu oczekiwaniu na okrelony pojazd komunikacji
miejskiej. Na niekorzyæ ogólnego odbioru wêz³a mo¿e dzia³aæ ograniczona mo¿liwoæ
potencjalnych zmian kierunków ruchu  nie jest to wêze³ przesiadkowy.
Afiliacja (F). Praktycznie ci¹g³a obecnoæ ludzi dzia³a korzystnie na zawi¹zywanie
i rozwój relacji spo³ecznych oraz powi¹zañ pomiêdzy materialnymi i niematerialnymi sk³adowymi przestrzeni. Czêsto mo¿na zaobserwowaæ zjawisko przyci¹gania ludzi przez innych ludzi [Gehl 2013], którzy zatrzymuj¹ siê w obrêbie analizowanego wêz³a przystankowego, a wcale nie zamierzaj¹ korzystaæ z przewozu komunikacj¹ miejsk¹.
Harmonia i piêkno (G). Przestrzeñ wêz³a Wroc³awska jest czytelna, ale ca³oæ nie
charakteryzuje siê spójnoci¹ wizualn¹. Wrêcz przeciwnie, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
panuje tam chaos zwi¹zany z dominacj¹ reklam, du¿ymi kontrastami miêdzy poszczególnymi bry³ami tworz¹cymi zabudowê i ró¿norodnoci¹ prowizorycznych stoisk handlowych. Jest to kierunkowe wnêtrze architektoniczne o dosyæ du¿ej zwartoci, która nie
pozwala na swobodny ogl¹d jego krawêdzi powy¿ej 1 kondygnacji. Lekkiego z³agodzenia intensywnoci wra¿eñ wzrokowych dostarcza g³ównie ciana zieleni pobliskiego parku.
WNIOSKI I PODSUMOWANIE
Cz³owiek nieustannie wp³ywa na przestrzeñ, w której siê znajduje, dopasowuj¹c jej
zagospodarowanie do zbioru swoich aktualnych potrzeb. Ich w³aciwa identyfikacja oraz
uporz¹dkowanie sprzyja stopniowemu wytwarzaniu pozytywnie nacechowanych relacji
pomiêdzy danym obszarem a jego u¿ytkownikami i jednoczesnemu kszta³towaniu poczucia miejsca. Ten proces dotyczy tak¿e szeroko pojêtych kana³ów ruchu, których integraln¹ czêci¹ s¹ przystanki. Ka¿dy z nich jest unikatowy, lecz szczególnej uwagi wymagaj¹ te zlokalizowane w centrach miast, zw³aszcza przy strefach nagromadzenia handlu
i us³ug. Odkrycie zwykle niedostrzegalnych powi¹zañ przestrzenno-spo³ecznych pozwala
na zmianê postrzegania miejskiego przystanku komunikacyjnego. To ju¿ nie tylko sama
zunifikowana infrastruktura skupiona w cile technicznym ujêciu, ale w g³ównej mierze
podró¿ni.
Z przeprowadzonych badañ w Poznaniu wynika, ¿e u¿ytkownicy miejskiej komunikacji zbiorowej s¹ w stanie wyró¿niæ konkretny przystanek, który wed³ug nich jest najlepiej dopasowany do ich potrzeb. Oznacza to, ¿e w wiadomoci spo³eczeñstwa przystanek nie jest ju¿ ca³kiem anonimowy, lecz mo¿e mieæ swoj¹ to¿samoæ i byæ istotnym
punktem map mentalnych [Lynch 2011]. Zatem przystanek dla ludzi nie jest za³o¿eniem
utopijnym, ale mo¿liwym do zrealizowania we wspó³czesnej rzeczywistoci. Z kolei dalsze analizy realizowane ju¿ w skali pojedynczego wêz³a przystankowego Wroc³awska,
który wskazano jako charakteryzuj¹cy siê wysokim ³adunkiem proludzkim, ukazuj¹ jak
ogromne znaczenie ma nie tylko sam przystanek, ale ca³y kontekst jego otoczenia. Dostêpnoæ, bezpieczeñstwo, liczba posiadanych informacji, poziom komfortu, mo¿liwoæ
wszechstronnego wyboru i nawi¹zania wiêzi, a tak¿e harmonia i piêkno nie koncentruj¹
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siê wycinkowo, ale zawsze przenikaj¹ ró¿norodne warstwy materialne i niematerialne z³o¿onej przestrzeni miasta. Jednak¿e ka¿dy przypadek jest inny i wymaga wypracowania
niepowtarzalnych rozwi¹zañ  najlepiej w formie aktywnej wspó³pracy lokalnych w³adz,
instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w miecie i przede
wszystkim osób bezporednio z niej korzystaj¹cych.
Wêze³ Wroc³awska w Poznaniu ju¿ odniós³ niew¹tpliwy sukces, poniewa¿ jest dostrzegany przez ludzi i odbierany w pozytywny sposób. W przysz³oci zmiany jego
struktury materialnej powinny dynamicznie pod¹¿aæ za zmianami ludzkich potrzeb,
a szczególnie koncentrowaæ siê wokó³ poprawy jakoci odbioru wizualnego, niwelowania elementów wywo³uj¹cych wra¿enie chaosu przestrzennego oraz ulepszania istniej¹cych systemów informacji pasa¿erskiej.
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STOPS FOR PEOPLE  ANALYSIS OF SOCIAL DIMENSION OF PUBLIC
TRANSPORT STOPS
Summary. Nowadays, motion creates the reality, because the spaces of communication
are the backbone of a diversified tissue of the city. They are an integral part of a broad
zone of stopping and waiting, where a public transport stop is the most recognizable
form. It is composed of an area of quite fuzzy but discernible limits, filled with diverse
infrastructure, but most of all, with the travelers. Material management adapted to
changing human needs, promotes the formation of the socio-spatial and gradual
production of places in space. This article presents a hierarchy of human needs
in relation to the whole communication stops in the city and considering their public
reception in this context. On the basis of a set of opinions of people using public
transport in Poznan, the selected stop having great social potential was analyzed.
Key words: town, stop, people, hierarchy of needs, place
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