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TRANSPORT

SYSTEM EKONOMICZNY SYSTEM EKOLOGICZNY

SYSTEM SPOŁECZNY

inwestycje

infrastrukturalne
zasoby 

naturalne

zwyczaje, 

styl życia

efekty 

ekonomiczne

efekty 

społeczne

efekty w 

zakresie 

środowiska

EFEKTY EKONOMICZNE

skrócenie czasu przewozu, 

zmniejszenie kosztu przewozu, 

koszty budowy, utrzymania i 

eksploatacji, przychody 

z opłat za korzystanie z 

infrastruktury itp.

EFEKTY SPOŁECZNE

wzrost mobilności, wzrost aktywności 

ekonomicznej spowodowany 

wzrostem dostępności 

komunikacyjnej

EFEKTY EKOLOGICZNE

zanieczyszczenie powietrza, gleby i 

wody, hałas, wibracje, wpływ na 

bezpieczeństwo ruchu, wpływ na 

zachowanie dziedzictwa kulturowego 

oraz florę i faunę 

Powiązania międzysystemowe i efekty rozwoju infrastruktury transportu

Przedstawienie problemu

W literaturze przedmiotu podkreśla się ścisły związek systemu transportowego z systemami:

systemy te wzajemnie na siebie wpływają i zazębiają się
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 ELEMENTY (ZASOBY) 

ŚRODOWISKA

powietrze i klimat, klimat akustyczny, 

fauna i flora, pow. ziemi z glebą, złoża 

kopalin,  wody powierzchniowe i 

podziemne, krajobraz

 ELEMENTY ŚRODOWISKA 

CZŁOWIEKA

zdrowie ludzi, warunki życia ludzi, 

bezpieczeństwo ruchu,  dobra 

materialne, życie społeczne, kulturalne, 

działalność ekonomiczna 

 POZOSTAŁE ELEMENTY 

ŚRODOWISKA

zagospodarowanie przestrzenne, 

grunty rolne i leśne, dobra kultury

WZAJEMNE POWIĄZANIA 

ELEMENTÓW 

ŚRODOWISKA

 BUDOWA

zajęcie terenu, dezintegracja 

terenu,

ingerencja w zagospodarowanie 

przestrzenne, zmiana stosunków 

wodnych

 PRZEBUDOWA, REMONT

energochłonność, 

zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenie wody i terenu, 

zanieczyszczenia stałe, 

zagrożenie hałasem, zagrożenie 

bezpieczeństwa

 EKSPLOATACJA

zagrożenie bezpieczeństwa, 

emisja hałasu, emisja 

zanieczyszczeń, kongestia

CHARAKTERYSTYKA 

ODDZIAŁYWAŃ TRANSPORTU 

NA ELEMENTY ŚRODOWISKA

 PRZYCZYNY (ŹRÓDŁA) 

ODDZIAŁYWANIA

infrastruktura punktowa, infrastruktura 

liniowa, środki transportu

 TYP I JAKOŚĆ 

ODDZIAŁYWANIA

pozytywne, negatywne; lokal., 

regional., kraj., global.; bezpoś., 

pośrednie, wtórne;

pojedyncze, skumulowane; chwilowe, 

okresowe, sezonowe, stałe; 

odwracalne, nieodwracalne; krótko-, 

średnio- i długookresowe

 PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA

losowe, przewidywalne

 ZNACZENIE WPŁYWU

małe, średnie, duże

ocena wg ustalonej skali odniesienia

RÓŻNE ETAPY ODDZIAŁYWAŃ

Efekty rozwoju infrastruktury transportu występujące w środowisku 

Określając zróżnicowane  efekty transportu w zakresie środowiska należy jednocześnie wziąć pod uwagę:

otaczające nas środowisko jest systemem silnie 

rozgałęzionym z wieloma powiązaniami, wzajemnymi 

oddziaływaniami i sprzężeniami zwrotnymi



Inwestycja w
infrastrukturę

transportu

wpływ na
przyrodę
ożywioną

wpływ na wody
powierzchniowe

wpływ na
gleby

wpływ na
dobra

kultury

wpływ na
krajobraz

wpływ na
wody

podziemne i
złoża kopalin

zajmowanie obszaru
pod inwestycję

emisja hałasu
ruch

przewozowy

emisja
zanieczyszczeń

bezpieczeństwo
ruchu

zagrożenie
zdrowia

Charakterystyka 

oddziaływań

Zasięg przestrzenny 

i czasowy skutków 

inwestycji

Etapy oddziaływańRóżnorodność 

skutków

Wszystko to powoduje, że mamy do czynienia z bardzo złożonym systemem

z wieloma powiązaniami i zależnościami

Efekty rozwoju infrastruktury transportu występujące w środowisku 

Środowisko jest systemem silnie rozgałęzionym 

z wieloma powiązaniami, wzajemnymi oddziaływaniami i sprzężeniami zwrotnymi

ŹRÓDŁA ODDZIAŁYWANIA

TYP I JAKOŚĆ ODDZIAŁYWANIA

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA

ZNACZENIE WPŁYWU

BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT, 

EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY

Stąd podczas oceny oddziaływania transportu na środowisko należy wziąć pod uwagę: 
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1. Dziesiąty raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) – opublikowany w ramach mechanizmu sprawozdawczego
ds. transportu i środowiska (TERM) – “Towards a resource-efficient transport system TERM 2009: indicators tracking
transport and environment in the European Union”, kwiecień 2010 r. ;

2. Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie
i przyjaznego użytkownikowi systemu, Komunikat Komisji. Bruksela, dnia 17.06.2009, COM(2009) 279 wersja
ostateczna;

3. Deffner J., Götz K., „Przyszłość Transportu” Przyszłość Mobilności w UE, dokument przygotowany na wniosek
Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Instytut Badań Społeczno-Ekologicznych, Frankfurt
N. Menem, Parlament Europejski, Bruksela 2010 r., s. 11-25;

4. Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Rola władz lokalnych i regionalnych w przyszłej polityce ochrony
środowiska”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 15/4 z 18.01.2011 r., s. 4;

5. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki transportowej
w kontekście strategii lizbońskiej po 2010 r. oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju (opinia rozpoznawcza)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 354/23 z 28.12.2010, s. 23 – 24;

6. Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne, niepubliczne i prywatne dla środowiska, znowelizowana Dyrektywami Rady 97/11/WE i 2003/35/WE,
tzw. dyrektywa EIA (Environmental Impact Assessment) (zwana dyrektywą OOŚ).

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

W wielu publikacjach i dokumentach UE  podkreślana jest duża rola władz lokalnych i regionalnych w ograniczaniu 

negatywnego wpływu transportu na środowisko skupiająca się na łagodzeniu lokalnych skutków transportu.

UE jest zdania, że dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) poz. 6 jest kluczowym

instrumentem w prowadzeniu lokalnej i regionalnej polityki ochrony środowiska.



Identyfikacja i ocena wpływu przedsięwzięcia i 
jego wariantów  na dany element środowiska

Zbiorcza ocena wariantów
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Raport OOŚ 

Wariant 2

…

E1

E2

E3

Em

Wariant 3

…

E1

E2

E3

Em

Wariant 1

E1

E2

E3

Em

…

Ocena oddziaływania 
na środowisko

E1 – EKSPERT 1

E2 – EKSPERT 2

E3 – EKSPERT 3

Em – EKSPERT m

Wybór najlepszego 
wariantu

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

wieloetapowy proces

polegający na 

ekspertyzy dotyczące  poszczególnych elementów 

środowiska wykonywane są niezależnie przez danego 

eksperta, przy użyciu bardzo zróżnicowanych metod 

ze względu na etap oceny, badany element środowiska

i rodzaj inwestycji

Na podstawie ekspertyz opracowywany jest 
Raport oddziaływania na środowisko 



ze względu na dużą ilość 

czynników i oddziaływań 

najczęściej stosuje się

ETAP IDENTYFIKACJI

określenie wszystkich 

możliwych oddziaływań 

inwestycji na otoczenie

ETAP PROGNOZY

oszacowanie wpływu 

każdego efektu nadany 

element środowiska

ETAP OCENY 

część właściwa procedury -

obejmuje ocenę informacji 

uzyskanych w dwóch 

poprzednich stadiach

Postępowanie w ramach OOŚ przebiega według procedury, która obejmuje trzy zasadnicze etapy:

METODY:

METODY MACIERZOWE 

– np.: macierze 

przyczynowo-skutkowe, 

macierze oddziaływań

METODY:

METODY SYMULACYJNE, 

METODY PROBABILISTYCZNE

METODY:

np.: listy kontrolne, metody 

histogramów, metody mapowe, 

metody sieciowe, metody 

wielokryterialnego wspomagania np.: 

Metoda Analizy Hierarchii (AHP), 

metody wskaźnikowe (indeksacyjne), 

metody analizy kosztów i korzyści

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

pozwalają one określić przewidywaną 

jakość danego elementu środowiska z 
prawdopodobieństwem jej wystąpienia

OOŚ z racji swojej wieloetapowości i kompleksowości wymaga stosowania określonych metod i narzędzi 
umożliwiających przeprowadzenie danego etapu. 



L.P.
Efekty

Narzędzia

ZAJĘCIE I 

DEZINTEGRACJA TERENU

(np. wpływ na krajobraz, 

wpływ na florę i faunę)

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

EMISJA 

HAŁASU

BEZPIECZ. 

RUCHUDO 

POWIETRZA

DO

WÓD I GLEB

1. CALINE 3[1] - + - - -

2. COPERT III[2] - + - - -

3. COPERT IV[3] - + - - -

4. OpaCal3m[4] - + - - -

5. Pakiet OPERAT FB dla Windows[5] - + - - -

6. Moduł SAMOCHODY pakietu OPERAT-FB - + - - -

7. EK100W[6] - + - - -

8. AERO 2010[7] - + - - -

9. INFRAS[8] - + - - -

10. EDMS, ALAQS, ADMS[9] - + - - -

11. NMPB-Routes 96[10] - - - + -

12. RMR (SRM II)[11] - - - + -

13. ECAC.CEAC[12] - - - + -

14. SoundPLAN[13] - + - + -

15. SON2[14] - - - + -

16. IMMI[15] - + - + -

17. VISUM[16] - + - - +

18. Vissim[17] - - - - +

19.
Systemy Informacji Geograficznej 

(GIS)[18] + + + + +

Narzędzia komputerowego wspomagania OOŚ

Pozwalają na ocenę tylko jednego lub niekiedy dwóch efektów jednocześnie

bądź, jak w przypadku GIS – ujmują wiele efektów lecz nie pozwalają na ukazanie ich na osi czasu, 
co jest bardzo ważne w przypadku kumulacji skutków w czasie
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Postawienie problemu

istnieje potrzeba opracowania komputerowego narzędzia 

wspomagającego OOŚ, które umożliwiłoby:

Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie przypuszczenia, że:

integrację różnych 

podejść i metod 

stosowanych w OOŚ

dostarczyłoby 

kompleksowych informacji 

dotyczących wszystkich 

przewidywanych efektów 

w ujęciu dynamiczno-

przestrzennym

oraz
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Postawienie problemu

Jak zintegrować różne podejścia 
i metody stosowane w OOŚ w jeden 
układ metodyczny i przedstawić ich 
wyniki w sposób zrozumiały dla 
wszystkich uczestników procesu?
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Wybrane wyniki przeprowadzonych badań

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DOWODZĄ ŻE:

Integracja różnych podejść i metod stosowanych w ocenie wpływu inwestycji

w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne jest możliwa w jednym systemie.

Jest to system oparty na modelu symulacyjnym, zbudowanym zgodnie z koncepcją

systemowo – dynamicznego modelowania modularnego.



MODEL

Tradycyjna 

teoria 

zarządzania –

analiza 

przypadków

Cybernetyka –

teoria 

sprzężenia 

zwrotnego Symulacja 

komputerowa

Informacja, 

doświadczenie, 

rozum

Szybkie 

obliczenia

Dynamiczne zachowanie się 

i udoskonalanie

Zasady budowy 

struktury i selekcji 

informacji

Wybrane wyniki przeprowadzonych badań

Dynamika systemowa powstała na bazie teorii kilku dyscyplin naukowych, więc już z genezy 

wynika jej zdolność do łączenia różnych podejść w jeden wspólny układ metodyczny. 

Dynamika systemowa umożliwia 

jednoczesne oszacowanie wszystkich 

branych pod uwagę w ocenie skutków 
w ujęciu dynamicznym
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Wybrane wyniki przeprowadzonych badań

Dowodem na to jest opracowana koncepcja systemu wspomagania oceny wpływu 

inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko

Wybrane do badań empirycznych studium przypadku:  

Budowa południowej dwujezdniowej obwodnicy m. Stargardu Szczecińskiego 
w ciągu drogi krajowej S10 

Okres realizacji zadania:
termin rozpoczęcia robót: 05-2008 r.
termin zakończenia robót: 12-2009 r.
całkowity koszt: 350 mln złotych

Zakres inwestycji:
budowa obwodnicy,  przebudowa sieci 
lokalnego układu drogowego 
i istniejącej infrastruktury oraz wykonanie 
urządzeń ograniczających negatywny wpływ 
ruchu drogowego na środowisko. 

Opracowana koncepcja modelu symulacyjnego pozwoliła na integrację różnych

podejść i metod stosowanych w OOŚ w jeden układ metodyczny.



SUBMODEL EFEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

SUBMODEL PROGNOZY RUCHU

SUBMODEL SIECI TRANSPORTOWEJ

Moduł zajmowania 

terenu pod 

infrastrukturę 

transportu

Moduł gęstości ruchuModuł natężenia ruchu

Moduł czasu przewozu

Moduł funkcji 

użyteczności

Moduł kosztu 

przewozu

Moduł generowania i 

przyciągania przewozów

Moduł rozkładu 

przewozów na sieć 

transportową

Moduł rozmieszczenia 

przestrzennego
Moduł

międzygałęziowego 

podziału przewozów

Moduł zmiennej 

społeczno-

ekonomicznej

Moduł funkcji 

Multinominal Logit

Moduł emisji 

zanieczyszczeń

Moduł bezpieczeństwa 

ruchu

Moduł zagrożenia 

zdrowia

Moduł stężenia 

zawiesiny ogólnej 

Moduł emisji hałasu

Moduł rocznej 

objętości ścieków 

opadowych

Moduły jakościowe

W ogólnej strukturze modelu symulacyjnego znalazły się 3 podstawowe submodele:

Wybrane wyniki przeprowadzonych badań

informacje dotyczące przyszłego ruchu przewozowego 

oraz parametry opisujące sieć transportową stanowią 

dane wejściowe do oceny wpływu inwestycji w 

infrastrukturę transportu na środowisko

Submodel TO POWIĄZANE ZE SOBĄ 

związkami przyczynowo-skutkowymi

STRUKTURY SYSTEMOWO-DYNAMICZNE  -

zwane MODUŁAMI 

Budowa modelu systemowo-dynamicznego w głównej mierze polegała na

identyfikacji zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy 

poszczególnymi elementami badanego systemu rzeczywistego

Każdy z modułów zawartych w modelu odzwierciedla 

konkretną metodę szacowania danego efektu

Koncepcja modelowania modularnego umożliwia 

integrację różnych metod i podejść stosowanych 

w OOŚ w jednym modelu symulacyjnym i pozwala na  

uwzględnienie wzajemnych zależności występujących 

miedzy badanymi elementami środowiska.
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Wybrane wyniki przeprowadzonych badań

Postać matematyczna podstawowego równania modułu

gdzie1:

E p,m emisja substancji zanieczyszczającej typu p dla gałęzi transportu m,

q l,v natężenie ruchu na krawędzi l dla środka transportu v,

e p,v współczynnik emisji substancji zanieczyszczającej typu p dla środka transportu v.

Struktura modułu

współczynnik

emisji substancji

zanieczyszczającej

typu p dla środka

transportu v

przewidywana

emisja substancji

zanieczyszczającej

typu p na krawędzi l

dla środka

transportu v

natężenie ruchu

na krawędzi l

dla środka

transportu v
całkowita emisja

substancji

zanieczyszczającej

typu p dla gałęzi

transportu m


l

,,, vpvlmp eqE

Przykładowy moduł emisji zanieczyszczeń

1 Hickman J. (red.), Methodology For Calculating Transport Emissions And Energy Consumption. Transport Research Laboratory, Crowthorne UK 1999, s. 60.

moduły mogą występować kilkukrotnie w modelu, 
a liczba ich powtórzeń zależy od ilości zmiennych branych pod uwagę w danym module

Przykładowo pokazany na slajdzie moduł emisji zanieczyszczeń pozwala na wyznaczenie wartości różnych rodzajów

zanieczyszczeń: (tlenki azotu NOx, pył zawieszony PM10, benzen C6H6, tlenek węgla CO), odrębnie dla pory dziennej i pory

nocnej, z podziałem na różne typy pojazdów (lekkie i ciężkie) oraz liczbę krawędzi (inaczej odcinków sieci transportowej),

może on zatem występować w strukturze modelu docelowego nawet kilkadziesiąt razy



ekwiwalentny
poziom hałasu
emitowanego
przez ruch

przewozowy na
krawędzi l

promień
narażenia na

poziom hałasu
większy od
normy na
krawędzi l

obszar wzdłuż
krawędzi l

narażony na
poziom hałasu

wyższy od
normy

dopuszczalny
poziom hałasu

Teren zajęty przez
infrastrukturę na krawędzi l

zajmowanie terenu pod
infastrukturę na

krawędzi l

początkowa
szerokosć
krawędzi l

nowa szerokość
krawędzi l

wielkość obszaru
zajmowana

przez
infrastrukturę na

krawędzi l

moduł emisji

hałasu

roczna objętość
ścieków

opadowych

roczna wysokość
opadów

współczynnik
alfa

współczynnik
beta

moduł rocznej
objetości ścieków

opadowych

moduł zajmowania
terenu pod

infrastrukturę

Stężenie
zawiesiny
ogólnej

wynikające z
ruchu pojazdów

na krawędzi l

parametr alfaparametr beta

moduł stężęnia

zawiesiny ogólnej

dobowe
natężenie
ruchu na

krawędzi l

dobowe
natężenie ruchu
na krawędzi l

dla typu
pojazdu v

długość pory
dnia

Tabela godzinne natężenie
ruchu na krawędzi l dla

typu pojazdu v

modul natężenia

ruchu

modul emisji

zanieczyszczeń

współczynnik emisji
dla typu pojazdu v

emisja
średniogodzinna
substancji typu p
na krawędzi l dla
pojazdu typu v w
danej porze dnia

emisja
średniogodzinna
substancji typu
p w danej porze

dnia

<Time>

<czas rozpoczęcia
inwestycji>

<Time>

godzinne
natężenie ruchu
na krawędzi l

dla typu
pojazdu v

<Time>
ekwiwalentny
poziom hałasu
emitowanego
przez ruch

przewozowy
pojazdów typu
v na krawędzi l

parametr alfa dla
pojazdu typu v

<parametr beta dla
pojazdu typu v>

parametr wynikajacy
z nachylenia drogi

<nachylenie
drogi>

powierzchnia
szczelna drogi

wpływ na
przyrodę
ożywioną

wpływ na wody
powierzchniowe

wpływ
na gleby

wpływ na
dobra

kultury

wpływ na
krajobraz

wpływ na
wody

podziemne i
złoża kopalin

prędkość rzeczywista
pojazdu typu v na

krawędzi l

dlugość
krawędzi l

<dlugość
krawędzi l>

moduły

jakościowe

W strukturze modelu znalazły 

się moduły odzwierciedlające 

zakres wykonanej OOŚ.

W modelu widać również 

wzajemne powiązania 

występujące między modułami.

Każdy z modułów zawartych 

w modelu dobrany został 

z opracowanej wcześniej 

biblioteki modułów dla 

submodelu efektów 

środowiskowych.



Informatyczne wspomagania oceny wpływu transportu na środowisko

Użytkownik systemu 

INTERFEJS 

UŻYTKOWNIKA

NARZĘDZIA 

WSPÓŁPRACY 

Z UŻYTKOWNIKIEM

PODSYSTEM BAZY MODELI

BAZA MODELI

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ

PODSYSTEM BAZY DANYCH

BAZA DANYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ

PODSYSTEM BAZY METOD

BAZA METOD

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ

INTERANET

GIS

Użytkownik systemu 

Użytkownik systemu 

Aby zaproponowana koncepcja modelu symulacyjnego mogła stać się narzędziem ułatwiającym szacowanie wpływu

określonej inwestycji na środowisko i podjęcie decyzji o jej środowiskowych uwarunkowaniach dla osób niezwiązanych

profesjonalnie z informatyką, symulacją komputerową, modelowaniem modularnym WSKAZANE jest:

opracowanie całościowego systemu symulacyjnego, który mógłby być generatorem modeli symulacyjnych dla

konkretnych studiów przypadku.

Koncepcja systemu symulacyjnego zakłada jego podział na podsystemy związane z obsługą i przechowywaniem

modeli, danych i metod oraz na obszar odpowiedzialnym za komunikację z użytkownikami.

Są to jedynie ogólne założenia systemu, który wymaga dalszego uszczegółowienia zwłaszcza w warstwie

implementacyjnej obejmującej kwestie inżynierskie i techniczne związane z integracją danych, metod i modeli.



WNIOSKI

Możliwe jest doskonalenie zaprezentowanego systemu

poprzez włączenie komplementarnych rozwiązań, które

pozwolą na uelastycznienie systemu i dostosowanie go do

wspomagania decyzji dotyczących innych problemów

dotyczących infrastruktury transportu.

Dla przykładu przedstawione rozwiązanie

zastosowano do stworzenia:

„Koncepcji modelu symulacyjnego do oceny

zrównoważonego rozwoju transport miejskiego1”
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