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Światowe trendy urbanizacji
Wskaźniki monitorowania zrównoważonego rozwoju
Krajowa Polityka Miejska jako dokument strategiczny
Przekroje terytorialne (podmioty obserwacji w KPM)
Przedmiot obserwacji w KPM
Wskaźniki proponowane w systemie monitorowania KPM
Podsumowanie
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Światowe trendy urbanizacji
• Wzrost liczby ludności z 0,75 mld w 1950 do 3,9 mld w 2014 r.
• Wzrost liczby ludności na obszarach zurbanizowanych
o 2,5 mld do 2050 r. (z 54% w 2014 r. do 66% w 2050 r.)
• Niemal połowa mieszkańców miast mieszka w ośrodkach
do 500 tys. ludności, 1/8 w 28 mega-miastach o liczbie
mieszkańców powyżej 10 mln
• Do 2030 r. liczba mega-miast zwiększy się do 41
• Część miast doświadczyła w ostatnich latach zmniejszenia
liczby mieszkańców, co by ogólnym trendem dla danego
kraju
• As the world continues to urbanize, sustainable development
challenges will be increasingly concentrated in cities,
particularly in the lower-middle-income countries where the
pace of urbanization is fastest. Integrated policies to improve
the lives of both urban and rural dwellers are needed.
stat.gov.pl
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Wskaźniki monitorowania zrównoważonego rozwoju
Cel 11

Agenda 2030

Agenda
Miejska
Krajowa
Polityka
Miejska

Europa 2020

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju
stat.gov.pl
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Krajowa Polityka Miejska jako dokument strategiczny
• Krajowa Polityka Miejska 2023 przyjęta uchwałą Rady
Ministrów w dniu 20 października 2015 r.
• Trwają prace nad opracowaniem systemu monitorowania
Planowany termin zakończenia – I kw. 2018 r.
• System monitorowania jest tworzony w partnerstwie:
• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
• Główny Urząd Statystyczny,
• Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

• Udostępnienie w Systemie monitorowania rozwoju
STRATEG – koniec 2018 r.
stat.gov.pl
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t e r y t o r i a l n e
P r z e k r o j e

Cele szczegółowe polityki miejskiej
I. Miasto
sprawne

II. Miasto zwarte
i zrównoważone

IV. Miasto
silne

III. Miasto
spójne

V. Miasto
konkurencyjne

Wątki tematyczne polityki miejskiej
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System wskaźników monitorujących politykę miejską
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System monitorowania rozwoju STRATEG

Cel strategiczny polityki miejskiej: wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do
zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców

stat.gov.pl
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Przekroje terytorialne
Polska ogółem
Miasta ogółem [917]
Miasta wojewódzkie [18]
Pozostałe duże miasta (nie wojewódzkie pow. 100 tys. mieszkańców) [21]
Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich (zgodnie z ZIT) [17]
Miasta średnie (20-100 tys. mieszkańców) [181]
Miasta średnie wg SOR (pozostałe duże miasta + miasta średnie + miasta
powiatowe pow. 15 tys. mieszkańców) [21 + 181 + 53 = 255]
• Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wg SOR [122 z 255]
• Miasta małe (pon. 20 tys. mieszkańców) [697]
•
•
•
•
•
•
•
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Przedmiot obserwacji
Opracowano wskaźniki do:
• celu strategicznego „wzmocnienie zdolności miast i obszarów
zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc
pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców”
• każdego z 10 wątków tematycznych

stat.gov.pl
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Wskaźniki celu strategicznego
• zebrane zmieszane odpady komunalne na 1 mieszkańca
• współczynnik Giniego – wskaźnik nierówności rozkładu dochodów
gospodarstw domowych
• stopa ubóstwa skrajnego

• liczba bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym
• wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wg BAEL
•
•
•
•

przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym
odsetek zgonów osób poniżej 60 roku życia
odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę
stat.gov.pl

9

Przykładowe wskaźniki do wątków tematycznych
1. Kształtowanie przestrzeni:
• udział powierzchni miasta pokrytych planami miejscowymi
• relacja liczby ludności MOF OW (ZIT) do liczby ludności
miast wojewódzkich
• gęstość zaludnienia obszarów zurbanizowanych

3. Transport i mobilność miejska
•
•
•
•

długość linii komunikacji miejskiej na 1000 mieszkańców
liczba przewozów pasażerskich komunikacją miejską na 1 mieszkańca
długość infrastruktury rowerowej
liczba pieszych i rowerzystów zabitych lub ciężko rannych w wypadkach drogowych
na terenie zabudowanym
stat.gov.pl
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Przykładowe wskaźniki
Powierzchnia użytkowa mieszkań
na 1 mieszkańca w 2015 roku [m2]
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Relacja liczby ludności w MOF OW (ZIT)
do liczby ludności miast wojewódzkich
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Podsumowanie
• Powiązania pionowe:
· adekwatność wyboru (cel główny  cel szczegółowy  …  wskaźnik)
· powiązanie z dokumentami „poziomu wyższego”
(wsk. celów międzynarodowych  wsk. celów krajowych  wsk. celów
regionalnych i lokalnych)
• Powiązanie poziome: skala monitorowania (miasto  grupa (agregacja))
• Konieczny udział statystyki publicznej w tworzeniu listy wskaźników
systemów monitorujących
stat.gov.pl

12

Dziękuję za uwagę

Dominika Rogalińska
D.Rogalińska@stat.gov.pl
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