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1. WSKAŹNIKI PROFILOWE

LUDZIE

Wskaźnik
Całkowita populacja miasta
Gęstość zaludnienia (na kilometr
kwadratowy)
Odsetek ludności kraju
Odsetek osób, które są dziećmi (014 lat)
Odsetek osób, które są młodzieżą
(15-24 lata)
Odsetek osób, które są dorosłymi
(25-64 lata)
Odsetek osób, które są seniorami
(65+)
Stosunek liczby mężczyzn do liczby
kobiet (liczba mężczyzn na 100
kobiet)
Roczna zmiana ludności

Współczynnik obciążenia ludności

Odsetek osób, które zostały
urodzone na terenie innego kraju
Odsetek osób, które są nowymi
imigrantami
Odsetek mieszkańców, którzy nie
są obywatelami
Łączna liczba gospodarstw
domowych
Liczba zajmowanych jednostek
MIEJSCE
mieszkalnych (własność i
ZAMIESZKANIA wynajem)
Liczba osób na jednostkę
Zagęszczenie miejsc zamieszkania
(na kilometr kwadratowy)
Średni dochód gospodarstwa
domowego
GOSPODARKA

Roczna stopa inflacji na podstawie
średniej z ostatnich 5 lat
Koszty utrzymania
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Wartość
464 254

Rok
2017

Dane GUS

Uwagi

1772 os/km2

2017

-

1,2%

2017

-

14,8%

2017

-

8,4%

2017

-

57,2%

2017

-

19,6%

2017

-

90,2

2017

-

+500 os/+ 0,1%

2017

0,69

2017

2,6%

2015

stosunek liczby osób
w wieku
nieprodukcyjnym do
liczby osób w wieku
produkcyjnym
Dotyczy osób
zameldowanych

-

-

Dotyczy
zameldowanych
cudzoziemców, stan
na koniec roku
Na podstawie
Narodowego Spisu
Powszechnego 2011

0,7%

2017

189 174

2011

216 092

2016

Liczba mieszkań

2,1

2016

-

825

2016

-

1 560,35 zł

2016

0,36%

20132017

1 178,44 zł

2016

Przeciętny
miesięczny dochód
rozporządzalny na 1
osobę; dane dla woj.
pomorskiego
Dane dla woj.
pomorskiego
Przeciętne
miesięczne wydatki
na 1 osobę; dane dla
woj. pomorskiego

Rozkład dochodów (współczynnik
Giniego)

0,304

2016

1 799 392 mln zł

2015

46 792 zł

2015

PKB w cenach
bieżących
-

66 564 zł

2015

Dane dla Trójmiasta

2,8%

2015

Dane dla Trójmiasta

11,5%

20122016

Dotyczy pracujących
w podm. gosp., w
których pracuje 9
osób lub więcej

Rodzaj władz (np. lokalne,
regionalne, krajowe)

lokalne

2017

-

Budżet operacyjny brutto

2 430 238 728 zł

2017

Wartość wydatków
bieżących

5 235 zł

2017

-

2 870 895 092 zł

2017

6 184 zł
Europa
Środkowa
umiarkowany

2017

PKB kraju
PKB na jednego mieszkańca kraju
Produkt miejski brutto na
mieszkańca
Produkt miejski brutto jako
procent PKB kraju
Zmiana procentowa zatrudnienia
na podstawie ostatnich 5 lat

WŁADZE

Budżet operacyjny brutto na
mieszkańca
Budżet brutto
Budżet brutto na mieszkańca
Region

GEOGRAFIA I
KLIMAT

Dane dla Polski

Wartość wydatków
ogółem
-

-

-

-

-

262 km2

2017

-

10,5%
-

2016
-

Średnia temperatura roczna
(stopnie Celsjusza)

8,8°C

20092016

Średnie opady roczne (mm)

485 mm

20092016

-

-

Mierzona na stacji
Gdańsk Port
Północny
Mierzone na stacji
Gdańsk Port
Północny
-

Typ klimatu
Powierzchnia (kilometry
kwadratowe)
Procent powierzchni mieszkalnych
Liczba gatunków rodzimych

Średnie roczne opady śniegu (cm)
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2. GOSPODARKA

Gospodarka
5.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Miejska stopa bezrobocia

Wartość wskaźnika:

2,9%

Okres objęty pomiarem:

Stan na koniec 2017 roku

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika pokazuje stopę bezrobocia rejestrowanego.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

3,6% (2016 r.)
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Gospodarka
5.2
PODSTAWOWY

Nazwa wskaźnika:

Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych i
przemysłowych jako odsetek całkowitej oszacowanej
wartości wszystkich nieruchomości

Wartość wskaźnika:

28,4%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków, Urząd Miejski w Gdańsku – w zakresie
powierzchni budynków i nieruchomości gruntowych oraz ich przeznaczenia
GUS, Obrót nieruchomościami w 2016 r. – w zakresie cen transakcyjnych
budynków i nieruchomości gruntowych
W obliczeniach wskaźnika po stronie nieruchomości komercyjnych i
przemysłowych uwzględniona została wartość budynków, gruntów i
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

W obliczeniach całkowitej wartości wszystkich nieruchomości uwzględniono
ponadto wartość: budynków mieszkalnych, budynków niemieszkalnych,
budowli, użytków rolnych, gruntów leśnych i pozostałych gruntów.
Wartość budynków i gruntów została oszacowana na podstawie informacji
na temat średnich cen transakcyjnych publikowanych przez GUS.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

30,6% (2017 r.)
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Gospodarka
5.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców żyjących w ubóstwie

Wartość wskaźnika:

1,4%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla
Miasta Gdańska za rok 2017

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Za osobę żyjącą w ubóstwie uznano osobę korzystającą z pomocy
społecznej (wsparcia MOPR) z powodu ubóstwa.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

1,7% (2016 r.)

6

Gospodarka
5.4
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek osób zatrudnionych na pełny etat

Wartość wskaźnika:

40,2%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika obliczona została na podstawie danych dla
województwa pomorskiego na podstawie wyników Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności. Brak danych dla Gdańska.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

39,1% (2016 r.)
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Gospodarka
5.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Stopa bezrobocia wśród młodzieży

Wartość wskaźnika:

484 osoby*

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

*Na koniec 2017 r. w Gdańsku zarejestrowanych było 484 osób
bezrobotnych w wieku 24 lat lub mniej, co stanowiło 1,7% mieszkańców
miasta w grupie wiekowej 18-24 lat.
W województwie pomorskim stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 lat
wynosi 13,5% (2017 r., dane GUS).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

585 osób (2016 r.)
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Gospodarka
5.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba firm na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

17 213 firm na 100 tys. mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

GUS, Baza REGON – lista podmiotów gospodarczych z obszaru Gdańska

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

W obliczeniach uwzględnione zostały wszystkie podmioty gospodarcze z
bazy REGON mające siedzibę w Gdańsku.
Po uwzględnieniu jednostek lokalnych (filii podmiotów z siedzibą w innych
miejscowościach) wartość wskaźnika wzrasta do 19 004 podmiotów na 100
tys. mieszkańców.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

16 791 firm/100 tys. mieszk. (2016 r.)
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Gospodarka
5.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba nowych patentów na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

16,6 patentów na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wartość wskaźnika dotyczy patentów (na wynalazki) przyznanych w 2016 r.
Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Oprócz tego 103 patenty zostało zgłoszone w 2017 r. do Urzędu
Patentowego.

23,7 patenty/100 tys. mieszkańców (2016 r.)
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3. EDUKACJA

Edukacja
6.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek dziewcząt uczęszczających do szkół

Wartość wskaźnika:

98,2%

Okres objęty pomiarem:

Rok szkolny 2017/2018

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku
System Informacji Oświatowej
Bank Danych Lokalnych GUS
Wartość wskaźnika została obliczona dla grupy wiekowej 6-18 lat. Za osoby
nieuczęszczające do szkoły uznano osoby niespełniające: rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki. Uwzględnione zostały również osoby zameldowane a nie
zamieszkałe na terenie Gdańska, co do których nie ma informacji o
spełnieniu lub niespełnieniu obowiązku nauki.

97,9% (rok szkolny 2016/2017)
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Edukacja
6.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową:
wskaźnik ukończenia

Wartość wskaźnika:

----*

Okres objęty pomiarem:

Rok szkolny 2016/2017

Źródło danych:

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku
System Informacji Oświatowej

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

*W 2017 r. w związku z reformą edukacji i wydłużeniem nauki w szkole
podstawowej do 8 lat nie było absolwentów szkół podstawowych
(uczniowie z klasy VI przeszli do klasy VII).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

99,5% (rok szkolny 2015/2016 r.)
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Edukacja
6.2a
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek uczniów, którzy ukończyli gimnazjum: wskaźnik
ukończenia

Wartość wskaźnika:

98,4%

Okres objęty pomiarem:

Rok szkolny 2016/2017

Źródło danych:

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku
System Informacji Oświatowej

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wskaźnik obliczono na podstawie informacji o liczbie uczniów
promowanych w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 i liczbie uczniów
powtarzających klasę III w roku szkolnym 2017/2018. Dane pochodzą ze
szkół publicznych i niepublicznych.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

97,8% (rok szkolny 2015/2016 r.)
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Edukacja
6.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią: wskaźnik
ukończenia

Wartość wskaźnika:

97,0%

Okres objęty pomiarem:

Rok szkolny 2016/2017

Źródło danych:

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku
System Informacji Oświatowej

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wskaźnik obliczono na podstawie informacji o liczbie uczniów
promowanych w ostatniej klasie w roku szkolnym 2016/2017 i liczbie
uczniów powtarzających ostatnią klasę w roku szkolnym 2017/2018. Dane
pochodzą ze szkół publicznych i niepublicznych i obejmują licea
ogólnokształcące, zasadnicze szkoły zawodowe i technika.

97,2% (rok szkolny 2015/2016 r.)

14

Edukacja
6.4
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli szkół
podstawowych

Wartość wskaźnika:

7,4 ucznia na nauczyciela

Okres objęty pomiarem:

Rok szkolny 2017/2018

Źródło danych:

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku
System Informacji Oświatowej
Wartość wskaźnika została obliczona dla szkół publicznych w Gdańsku,
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska lub inny organ prowadzący. Za
liczbę nauczycieli przyjęto liczbę pełnych etatów nauczycielskich.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 nastąpił wyraźny wzrost liczby
etatów w szkołach podstawowych, spowodowany zatrudnianiem
nauczycieli gimnazjów w szkołach podstawowych.

10,4 ucznia na nauczyciela (rok szkolny 2016/2017)
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Edukacja
6.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek chłopców uczęszczających do szkół

Wartość wskaźnika:

97,9%

Okres objęty pomiarem:

rok szkolny 2017/2018

Źródło danych:

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku
System Informacji Oświatowej
Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wartość wskaźnika została obliczona dla grupy wiekowej 6-18 lat. Za osoby
nieuczęszczające do szkoły uznano osoby niespełniające: rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki. Uwzględnione zostały również osoby zameldowane a nie
zamieszkałe na terenie Gdańska, co do których nie ma informacji o
spełnieniu lub niespełnieniu obowiązku nauki.

97,9% (rok szkolny 2016/2017 r.)
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Edukacja
6.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek młodzieży uczęszczającej do szkół

Wartość wskaźnika:

98,1%

Okres objęty pomiarem:

rok szkolny 2017/2018

Źródło danych:

Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku
System Informacji Oświatowej

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wartość wskaźnika została obliczona dla grupy wiekowej 6-18 lat. Za osoby
nieuczęszczające do szkoły uznano osoby niespełniające: rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki. Uwzględnione zostały również osoby zameldowane a nie
zamieszkałe na terenie Gdańska, co do których nie ma informacji o
spełnieniu lub niespełnieniu obowiązku nauki.

97,9% (rok szkolny 2016/2017 r.)
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Edukacja
6.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba uzyskanych tytułów w szkolnictwie wyższym na 100
000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

27038 osób na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2011 r.

Źródło danych:

Narodowy Spis Powszechny 2011 – Informator o sytuacji społecznogospodarczej Gdańska za 2012 rok.
Dane o poziomie wykształcenia pochodzą z Narodowego Spisu
Powszechnego 2011 i dotyczą osób w wieku 13 lat lub więcej.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Jeśli liczbę tytułów przeliczymy na wszystkich mieszkańców miasta, to
wartość wskaźnika wyniesie 23908 osób/100 000 mieszkańców.
Osoby z wykształceniem wyższym w NSP 2011 to osoby:
1. Ze stopniem naukowym co najmniej doktora
2. Z tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym
3. Z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty
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4. ENERGIA

Energia
7.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym na mieszkańca (kWh/rok)

Wartość wskaźnika:

888,4 kWh/rok/osoba

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

827,7 kWh/rok/osoba (2015 r.)
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Energia
7.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców miasta objętych legalną dostawą
energii elektrycznej

Wartość wskaźnika:

99,9%

Okres objęty pomiarem:

2017

Źródło danych:

Energa Operator

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Na terenie Gminy Miasta Gdańska wszystkie budynki mieszkalne są
podłączone do sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez spółkę
ENERGA Operator SA. Nielegalne podłączenia do sieci mają charakter
incydentalny.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

99,9% (2016 r.)
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Energia
7.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Zużycie energii przez budynki publiczne na rok (kWh/m2)

Wartość wskaźnika:

41,1 kWh/m2

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wydział Kadr i Organizacji, Urząd Miejski w Gdańsku
Informacje zebrane od jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek
jednoosobowych Gminy Miasta Gdańska
Wartość wskaźnika obliczona została na podstawie informacji o zużyciu
energii elektrycznej w 373 obiektach. Wykorzystane zostały dane o zużyciu
energii w budynkach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz
wykorzystywanych przez rady dzielnic, jednostki organizacyjne miasta oraz
jednoosobowe spółki miejskie.
Dla porównania szacowane zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych wynosi 32,1 kWh/m2 (dane z 2016 r.; obliczenia na podstawie
zużycia energii w gospodarstwach domowych i powierzchni mieszkań).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

41,5 kWh/m2 (2016 r.)
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Energia
7.4
PODSTAWOWY

Nazwa wskaźnika:

Odsetek całkowitej energii uzyskanej ze źródeł
odnawialnych, jako część całkowitego miejskiego zużycia
energii

Wartość wskaźnika:

26,4%

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wartość wskaźnika została policzona dla województwa pomorskiego. Brak
danych dla Gdańska.
W obliczeniach wskaźnika wykorzystano dane na temat ilości energii
pozyskanej z odnawialnych nośników energii oraz o całkowitym zużyciu
energii. Produkcja energii z odnawialnych nośników energii jest sumą
produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych przepływowych,
wiatrowych oraz wyprodukowanej z biomasy, biogazu i biopaliw (łącznie z
ich współspalaniem).

24,2% (2015 r.)
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Energia
7.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Całkowite zużycie energii na mieszkańca (kWh/rok)

Wartość wskaźnika:

4238 kWh/rok/osoba

Okres objęty pomiarem:

2013 r.

Źródło danych:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Uwzględnione zostały dane szacunkowe na temat zużycia energii
elektrycznej w:
- budynkach użyteczności publicznej
- budynkach mieszkalnych
- handlu i usługach
- oświetleniu
- transporcie
- przemyśle
Najwięcej energii elektrycznej zużywa przemysł (51%), handel i usługi (25%)
i budynki mieszkalne (21%).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

---
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Energia
7.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Średnia liczba przerw w dostawie energii na klienta na rok

Wartość wskaźnika:

1,19 przerw/odbiorca/rok

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Energa Operator

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Zgodnie definicją wskaźnika uwzględniono przerwy nieplanowane oraz
planowane, a w przypadku przerw nieplanowanych nie uwzględniono
przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych działaniem zjawisk
atmosferycznych tj. wyładowania atmosferyczne, wiatry huraganowe, mróz,
śnieżyca, sadź, oblodzenie.

1,44 przerw/odbiorca/rok (2016 r.)
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Energia
7.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Średnia długość przerw w dostawie energii (mierzona w
godzinach)

Wartość wskaźnika:

55 minut

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Energa Operator

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Zgodnie definicją wskaźnika uwzględniono przerwy nieplanowane oraz
planowane, a w przypadku przerw nieplanowanych nie uwzględniono
przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych działaniem zjawisk
atmosferycznych tj. wyładowania atmosferyczne, wiatry huraganowe, mróz,
śnieżyca, sadź, oblodzenie.

59 minut (2016 r.)
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5. ŚRODOWISKO

Środowisko
8.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Stężenie drobnego pyłu zawieszonego (PM 2.5)

Wartość wskaźnika:

Wrzeszcz - 10 μg/m3
Zaspa – 14 μg/m3

Okres objęty pomiarem:

2017 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości
powietrza w województwie pomorskim za 2017 rok

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Fundacja ARMAAG – Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej
Podano wartość stężenia średniego rocznego na podstawie pomiarów
wykonanych na stacji w Gdańsku Wrzeszczu (sieć ARMAAG) i Gdańsku
Zaspie (sieć WIOŚ).
Wartości w podziale na sezony w 2017 r. – stacja Gdańsk Wrzeszcz:
- sezon grzewczy (październik-marzec) – 12 μg/m3
- sezon letni (kwiecień-wrzesień) – 8 μg/m3

Stężenie średnie roczne (μg/m3):
stacja
2015
Wrzeszcz
13
Zaspa
14

26

2016
10
13

Środowisko
8.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Stężenie pyłu zawieszonego (PM 10)

Wartość wskaźnika:

Śródmieście – 24 μg/m3
Stogi – 19 μg/m3
Nowy Port – 17 μg/m3
Szadółki – 17 μg/m3
Wrzeszcz – 24 μg/m3

Okres objęty pomiarem:

2017 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości
powietrza w województwie pomorskim za 2017 rok

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Fundacja ARMAAG – Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej
Podano wartość stężenia średniego rocznego.
Wartości w podziale na sezony w 2017 r. (μg/m3):
stacja
Sezon grzewczy
Sezon letni
Śródmieście
28
20
Stogi
22
16
Nowy Port
21
13
Szadółki
17
16

Stężenie średnie roczne (μg/m3):
stacja
2015
Śródmieście
26
Stogi
27
Nowy Port
17
Szadółki
16
Wrzeszcz
24

27

2016
23
19
16
17
22

Środowisko
8.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Emisja gazów cieplarnianych mierzona w tonach na
mieszkańca

Wartość wskaźnika:

7,7 t CO2eq/osoba/rok

Okres objęty pomiarem:

2013 r.

Źródło danych:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Sumaryczna, oszacowana na podstawie zużycia energii, wielkość emisji CO2
ekwiwalentnego wyniosła w Gdańsku 3,566 mln t CO2eq. Uwzględnione
zostały emisja z następujących sektorów:
- budynki użyteczności publicznej
- budynki mieszkalne
- handel i usługi
- oświetlenie
- transport
- przemysł
- energetyka
- rolnictwo
- lasy
- gospodarka odpadami
Największe emisje generowane są przez budynki mieszkalne (30%),
transport (25%), przemysł (25%) oraz handel i usługi (14%).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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Środowisko
8.4
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Stężenie NO2 (ditlenku azotu)

Wartość wskaźnika:

Śródmieście – 19 μg/m3
Stogi – 15 μg/m3
Nowy Port – 17 μg/m3
Szadółki – 15 μg/m3
Wrzeszcz – 17 μg/m3

Okres objęty pomiarem:

2017 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości
powietrza w województwie pomorskim za 2017 rok

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Fundacja ARMAAG – Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej
Podano wartość stężenia średniego rocznego.
Wartości w podziale na sezony w 2017 r. (μg/m3):
stacja
Sezon grzewczy
Sezon letni
Śródmieście
22
16
Stogi
18
11
Nowy Port
22
12
Szadółki
16
13
Wrzeszcz
20
14
W 2017 r. nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia 1h
(200 μg/m3).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Stężenie średnie roczne (μg/m3):
stacja
2015
Śródmieście
22
Stogi
16
Nowy Port
15
Szadółki
15
Wrzeszcz
19

29

2016
21
15
14
17
18

Środowisko
8.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Stężenie SO2 (ditlenku siarki)

Wartość wskaźnika:

Śródmieście – 5 μg/m3
Stogi – 5 μg/m3
Nowy Port – 5 μg/m3
Szadółki – 1 μg/m3
Wrzeszcz – 3 μg/m3

Okres objęty pomiarem:

2017 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości
powietrza w województwie pomorskim za 2017 rok

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Fundacja ARMAAG – Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej
Podano wartość stężenia średniego rocznego.
Wartości w podziale na sezony w 2017 r. (μg/m3):
stacja
Sezon grzewczy
Sezon letni
Śródmieście
5
4
Stogi
6
4
Nowy Port
7
3
Szadółki
1
1
Wrzeszcz
3
2
W 2017 nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej wartości stężeń 1h
(350 μg/m3) ani 24 h (125 μg/m3).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Stężenie średnie roczne (μg/m3):
stacja
2015
Śródmieście
5
Stogi
4
Nowy Port
3
Szadółki
3
Wrzeszcz
3

30

2016
4
6
3
2
3

Środowisko
8.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Stężenie O3 (ozonu)

Wartość wskaźnika:

Szadółki – 44 μg/m3
Wrzeszcz – 53 μg/m3

Okres objęty pomiarem:

2017 r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości
powietrza w województwie pomorskim za 2017 rok

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Fundacja ARMAAG – Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej
Podano wartość stężenia średniego rocznego.
Maksymalne stężenia ozonu 8h w 2017 r.: Szadółki – 111 μg/m3, Wrzeszcz –
123 μg/m3.

stacja
Szadółki
Wrzeszcz

2015
49
48

31

2016
45
44

Środowisko
8.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Hałas

Wartość wskaźnika:

Lden = 32,9%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku - mapa akustyczna
Wskaźnik pokazuje odsetek mieszkańców miasta, którzy są narażeni na
poziom hałasu Lden (dzień-wieczór-noc) większy niż 55 dB.
Za wartość wskaźnika przyjęto hałas pochodzenia drogowego, gdyż jest
zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony. Z mapy akustycznej możemy
podać tylko odsetek populacji narażony na poszczególne rodzaju hałasu, nie
możemy natomiast podać ogólnego odsetka populacji narażonej na hałas
bez względu na jego źródło. Dlatego za wartość wskaźnika przyjęto hałas
drogowy.
Procent populacji narażonej na hałas powyżej 55 dB dla wskaźnika Lden:
- drogowy – 32,9%
- tramwajowy – 2,7%
- kolejowy – 2,4%
- lotniczy – 0,2%
- przemysłowy – 0,2%

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Procent populacji narażonej na hałas powyżej 50 dB dla wskaźnika Ln:
- drogowy – 18,2%
- tramwajowy – 1,3%
- kolejowy – 1,9%
- lotniczy – 0,1%
- przemysłowy – 0,02%
Wyjaśnienie różnic między 2012 a 2017 r.:
Liczba mieszkańców eksponowana na hałas została oszacowana z
uwzględnieniem rozkładu na fasadach średniorocznych wskaźników hałasu
od poszczególnych źródeł. Jeżeli np. połowa powierzchni fasad danego
bloku lub kompleksu bloków wykazywała wartości wskaźnika z jednego
przedziału, a połowa – z drugiego przedziału, to do obu przedziałów
zaliczano połowę mieszkańców bloku (kompleksu bloków). Jest to metoda
zgodna z zaleceniami Wytycznych do sporządzania map akustycznych
znowelizowanych przez GIOŚ w roku 2016. W poprzedniej edycji mapy
akustycznej Gdańska przyjmowano, że wszyscy mieszkańcy narażeni są na
32

maksymalna wartość poziomu dźwięku stwierdzoną na fasadzie bloku (lub
kompleksu bloków). W związku z tym metoda wykorzystana w 2012r.
skutkuje dużo większymi narażeniami.
Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Lden = 69,0% (2012 r.)
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6. FINANSE

Finanse
9.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Stopa obsługi zadłużenia (wydatki związane z obsługą
zadłużenia jako odsetek dochodów własnych gminy)

Wartość wskaźnika:

1,9%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków, Urząd Miejski w Gdańsku
Zgodnie z definicją wskaźnika w Normie w dochodach własnych nie
uwzględniono transferów środków z budżetu centralnego (np. wpływów z
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych).

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Jeśli policzyć dochody własne zgodnie z metodologią GUS tj. z
uwzględnieniem transferów środków z budżetu centralnego, to wartość
wskaźnika wyniesie 1,0%.

2,5% (2016 r.)

34

Finanse
9.2
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Wydatki majątkowe jako odsetek wszystkich wydatków

Wartość wskaźnika:

15,3%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

18,4% (2016 r.)
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Finanse
9.3
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Dochody własne jako odsetek wszystkich dochodów

Wartość wskaźnika:

34,1%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków, Urząd Miejski w Gdańsku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Zgodnie z definicją wskaźnika w Normie w dochodach własnych nie
uwzględniono transferów środków z budżetu centralnego (np. wpływów z
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych). Na dochody własne
w tym przypadku składają się:
- wpływy z podatków i opłat lokalnych
- dochody z mienia komunalnego
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe
- pozostałe dochody – np. wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z różnych opłat i
dochodów.
Jeśli policzyć dochody własne zgodnie z metodologią GUS tj. z
uwzględnieniem transferów środków z budżetu centralnego, to wartość
wskaźnika wyniesie 66,0%.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

34,3% (2016 r.)
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Finanse
9.4
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Podatki pobrane jako odsetek podatków naliczonych

Wartość wskaźnika:

98,0%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków, Urząd Miejski w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wskaźnik obliczony na podstawie wartości podatków naliczonych w 2017 r.
Za kwotę podatków pobranych przyjęto sumę dochodów generowanych z
pobierania podatków (wpłaty, zarachowania np. z tytułu nadpłat z lat
ubiegłych).

97,2% (2016 r.)
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7. REAGOWANIE NA POŻAR I INNE ZAGROŻENIA

Reagowanie na pożar i inne zagrożenia
10.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba strażaków na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

62,9 strażaków na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

Stan na koniec 2017 r.

Źródło danych:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w
Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dane odnoszą się do pracowników mundurowych – funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
63,2 strażaków/100 tys. mieszkańców (2016 r.)

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

*dane zmienione w stosunku do wykazanych przy poprzednim audicie (obecnie
uwzględniono wszystkich funkcjonariuszy straży pożarnej, a poprzednio wykazano
tylko funkcjonariuszy, którzy czynnie uczestniczyli w akcjach ratowniczych)

38

Reagowanie na pożar i inne zagrożenia
10.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba zgonów wskutek pożarów na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

1,1 zgonów na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Komenda Miejska PSP nie prowadzi ewidencji zgonów po zakończonych
działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

1,3 zgonów na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Reagowanie na pożar i inne zagrożenia
10.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba zgonów wskutek klęsk żywiołowych na 100 000
mieszkańców

Wartość wskaźnika:

0 zgonów na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w
Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

0 zgonów na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Reagowanie na pożar i inne zagrożenia
10.4
POMOCNICZY

Nazwa wskaźnika:

Liczba strażaków zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin oraz strażaków ochotników na 100 000
mieszkańców

Wartość wskaźnika:

19 strażaków na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w
Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Na terenie miasta Gdańska działają 3 jednostki terenowe Ochotniczych
Straży Pożarnych, których ustawowe koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina - zrzeszają
łącznie 87 strażaków ochotników, przygotowanych do bezpośredniego
udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz poszukiwawczych (sekcja
psów poszukiwawczo-ratowniczych).
Siedziby OSP:
1) OSP Gdańsk-Sobieszewo - Strażnica w Gdańsku Sobieszewie przy ul.
Turystycznej 28,
2) OSP Gdańsk-Świbno - Strażnica w Gdańsku Świbnie przy ul. Boguckiego
98.
3) OSP Gdańsk GPR - w obiekcie KM PSP JRG-5 w Gdańsku Oliwie przy ul.
Beniowskiego 7, (GPR - Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, sekcja psów
poszukiwawczo-ratowniczych)

19 strażaków na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Reagowanie na pożar i inne zagrożenia
10.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Wartość wskaźnika:

Czas reakcji służb ratowniczych od otrzymania pierwszego
wezwania
Pogotowie – 9 min 30 s
Straż pożarna – 5 min
Policja – 17 min 52 s

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w
Gdańsku
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Miejska Policji

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Pogotowie – 9 min 13 s (2016 r.)
Straż pożarna – 8 min 20 s (2016 r.)
Policja – 16 min 30 s (2016 r.)
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Reagowanie na pożar i inne zagrożenia
10.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Czas reakcji straży pożarnej od otrzymanego pierwszego
wezwania

Wartość wskaźnika:

5 min*

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w
Gdańsku
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

*bez wyjazdów do zdarzeń poza granicami Gdańska

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

8 min 20 s (2016 r.)
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8. ADMINISTRACJA

Administracja
11.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Frekwencja głosujących w ostatnich wyborach lokalnych
(jako odsetek uprawnionych do głosowania)

Wartość wskaźnika:

40,0%

Okres objęty pomiarem:

2014 r.

Źródło danych:

Państwowa Komisja Wyborcza

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Podana wartość wskaźnika dotyczy I tury wyborów samorządowych w 2014
roku. W II turze wyborów na Prezydenta Miasta Gdańska frekwencja
osiągnęła 36,1%.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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Administracja
11.2
PODSTAWOWY

Nazwa wskaźnika:

Odsetek kobiet wybranych do sprawowania urzędu na
poziomie publicznej administracji miejskiej wśród
wszystkich osób wybranych

Wartość wskaźnika:

43,9%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Biuro Rady Miasta Gdańska, UMG

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

W obliczeniach wskaźnika uwzględnione zostały kobiety wybrane do Rady
Miasta Gdańska oraz do rad dzielnic. Odsetek kobiet w Radzie Miasta
Gdańska wynosił (na koniec 2017 r.) 32,4%, a w radach dzielnic – 44,6%.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

44,0% (2016 r.)
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Administracja
11.3
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek kobiet zatrudnionych w administracji miejskiej

Wartość wskaźnika:

70,5%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Kadr i Organizacji, Urząd Miejski w Gdańsku
Informacje zebrane od jednostek organizacyjnych i spółek jednoosobowych
Gminy Miasta Gdańska.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika została obliczona na podstawie danych o zatrudnieniu w
Urzędzie Miejskim w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych miasta oraz
jednoosobowych spółkach Gminy Miasta Gdańska.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

70,9% (2016 r.)
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Administracja
11.4
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba wyroków skazujących za korupcję i/lub przekupstwo
reprezentantów miasta na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

0 wyroków na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Kadr i Organizacji, Urząd Miejski w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

0 wyroków na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Administracja
11.5
POMOCNICZY

Nazwa wskaźnika:

Reprezentacja mieszkańców: liczba lokalnych
reprezentantów wybranych na urząd na 100 000
mieszkańców

Wartość wskaźnika:

126 osób na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Biuro Rady Miasta Gdańska

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W obliczeniach wskaźnika za lokalnych reprezentantów wybranych na urząd
w drodze wyborów uwzględniono:
- Prezydenta Miasta Gdańska
- radnych miejskich
- radnych dzielnicowych

124 osoby na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Administracja
11.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba zarejestrowanych wyborców jako odsetek liczby
mieszkańców w wieku uprawniającym do głosowania

Wartość wskaźnika:

97,4%

Okres objęty pomiarem:

stan na koniec 2017 r.

Źródło danych:

Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańsk w Liczbach, www.gdansk.pl/biznes/Gdansk-w-liczbach,a,33608

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Do obliczenia wskaźnika wykorzystano informacje o liczbie osób w rejestrze
wyborców i liczbie osób zameldowanych w Gdańsku w wieku 18 lat i więcej.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

97,2% (2016 r.)
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9. ZDROWIE

Zdrowie
12.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Średnia długość życia

Wartość wskaźnika:

Kobiety – 82,3 lat
Mężczyźni – 75,7 lat

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Baza Demografia GUS
Podane zostały dane dla Trójmiasta. Brak danych dla Gdańska.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Podane wartości pokazują przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 lat,
czyli przeciętne trwanie życia noworodka, które określa liczbę lat jaką ma
przed sobą dziecko w momencie urodzenia - przy założeniu, że warunki
umieralności populacji będą utrzymywały się przez dostatecznie długi czas.

Kobiety – 81,6 lat (2015 r.)
Mężczyźni – 75,7 lat (2015 r.)
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Zdrowie
12.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba łóżek szpitalnych na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

643 łóżka na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

Stan na koniec 2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dane o łóżkach w szpitalach nie obejmują miejsc dziennych na oddziałach
szpitalnych.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

663 łóżek na 100 000 mieszkańców (2015 r.)
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Zdrowie
12.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba lekarzy na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

457 lekarzy na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

Stan na koniec 2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dane o liczbie lekarzy dotyczą osób pracujących bezpośrednio z pacjentem
tj. bez osób, dla których głównym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka
administracji państwowej lub samorządu terytorialnego lub NFZ.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

436 lekarzy na 100 000 mieszkańców (2015 r.)
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Zdrowie
12.4
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Śmiertelność poniżej 5. roku życia na 1000 żywych urodzeń

Wartość wskaźnika:

1,0 zgonów na 1000 urodzeń

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Baza Demografia GUS
Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za rok: 2016, 2015,
2014, 2013 i 2012

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wskaźnik został obliczony jako iloraz liczby zgonów dzieci w wieku 0-4 lata
w 2016 r. i liczby urodzeń żywych w latach 2012-2016.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

1,1 zgonów na 1000 urodzeń (2015 r.)
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Zdrowie
12.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba personelu pielęgniarskiego i położniczego na 100 000
mieszkańców

Wartość wskaźnika:

764 osoby na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

Stan na koniec 2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dane o liczbie lekarzy dotyczą osób pracujących bezpośrednio z pacjentem
tj. bez osób, dla których głównym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka
administracji państwowej lub samorządu terytorialnego lub NFZ.
Na koniec 2016 r. w Gdańsku pracowało 3137 pielęgniarek, w tym 625 z
tytułem magistra pielęgniarstwa, oraz 404 położne.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

792 osoby na 100 000 mieszkańców (2015 r.)
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Zdrowie
12.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba praktykujących w zakresie zdrowia psychicznego na
100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

44 osoby na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, Pomorski Urząd Wojewódzki

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

W obliczeniach wskaźnika uwzględniono dane o liczbie:
- psychiatrów
- psychologów klinicznych
- pielęgniarek psychiatrycznych
- terapeutów zajęciowych
- klinicznych pracowników socjalnych.
Dane dotyczą osób, których miejsce pracy znajduje się w Gdańsku.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

46 osób na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Zdrowie
12.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek samobójstw na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

11,9 osób na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Baza Demografia GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Jako samobójstwa potraktowano zgony zaklasyfikowane na podstawie
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10 w rozdziale XX "Zewnętrzne przyczyny zachorowania i
zgonu", w grupie klasyfikacyjnej "Zamierzone samouszkodzenie (X60-X84)" obejmuje celowe samouszkodzenie lub zatrucie, samobójstwo.

12,8 osób na 100 000 mieszkańców (2015 r.)
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10.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo
14.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba funkcjonariuszy policji na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

226 funkcjonariuszy na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Dane dotyczą stałych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze
godzin. Uwzględnione osoby spełniały następujące kryteria: praca w
charakterze urzędowym, pełne uprawnienia do aresztowania, posiadanie
dokumentu identyfikacyjnego i wynagrodzenie ze środków rządowych
przeznaczonych na wynagrodzenia dla zaprzysiężonych przedstawicieli
organów ściągania.

236 funkcjonariuszy na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Bezpieczeństwo
14.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba przestępstw przeciwko życiu na 100 000
mieszkańców

Wartość wskaźnika:

2,6 przestępstw na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W obliczeniach wskaźnika uwzględniona została liczba zabójstw i
nieumyślnych spowodowań śmierci stwierdzonych w 2017 r.

1,1 przestępstw na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Bezpieczeństwo
14.3
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Przestępstwa przeciwko mieniu na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

1027 przestępstw na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Gdańsk w liczbach

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

W obliczeniach wskaźnika uwzględniona zostały następujące kategorie
przestępstw:
- kradzież pojazdu
- kradzież kieszonkowa
- kradzież inna
- włamania do mieszkania
- włamania do pojazdów
- włamania inne
- krótkotrwałe użycia pojazdu
- przywłaszczenia mienia
- uszkodzenia mienia
- uszkodzenia pojazdu

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

1105 przestępstw na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Bezpieczeństwo
14.4
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Czas reakcji policji od otrzymania pierwszego wezwania

Wartość wskaźnika:

17 min 52 s

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

16 min 30 s (2016 r.)
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Bezpieczeństwo
14.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek przestępstw z użyciem przemocy na 100 000
mieszkańców

Wartość wskaźnika:

139 przestępstw na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Gdańsk w liczbach

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W obliczeniach wskaźnika uwzględniona zostały następujące kategorie
przestępstw:
- zabójstwa
- bójki i pobicia
- kradzieże wyrwy
- rozboje
- czynne napaści
- groźby karalne
- uszkodzenia ciała
- gwałty

131 przestępstw na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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11.

SCHRONISKA
Schroniska
15.1
PODSTAWOWY

Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców miasta żyjących w slumsach

Wartość wskaźnika:

Odsetek mieszkańców niespełniających następujących warunków:
1. Trwałe miejsce zamieszkania – 0,2% (2017 r.)
2. Wystarczająca przestrzeń mieszkalna – 2,1% (2011 r.)
3. Dostęp do źródła wody uzdatnionej – 0,1% (2011 r.)
4. Dostęp do urządzeń sanitarnych – 0,8% (2011 r.)
5. Zabezpieczenie zakwaterowania – 0,2% (2016 r.)

Okres objęty pomiarem:

2011/2016/2017 r.

Źródło danych:

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla
Miasta Gdańska w 2017 roku
Bank Danych Lokalnych GUS
Narodowy Spis Powszechny 2011
Wyjaśnienia do obliczeń odsetka mieszkańców niespełniających
poszczególnych warunków:
1. Za osoby nieposiadające trwałego miejsca zamieszkania przyjęto
osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu bezdomności.
2. Za osoby nieposiadające wystarczającej przestrzeni mieszkalnej
przyjęto osoby mieszkające w mieszkaniach, w których na 1 izbę
przypadają 3 osoby lub więcej. Izba - pomieszczenie w mieszkaniu,
oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od
podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m kw., z
bezpośrednim oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi
drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku; za izbę uważa się nie
tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria.
3. Za osoby nieposiadające dostępu do źródła wody uzdatnionej
uznano osoby zamieszkujące mieszkania bez wodociągu sieciowego
lub lokalnego (studnie).
4. Za osoby nieposiadające dostępu do urządzeń sanitarnych przyjęto
osoby zamieszkujące mieszkania niewyposażone w ustęp
spłukiwany.
5. W przypadku zabezpieczenia zakwaterowania wykorzystano dane
na temat liczby postępowań eksmisyjnych – toczących się
postępowań, orzeczonych przez sąd oraz wykonanych eksmisji.
Wartość tę odniesiono do liczby mieszkań w Gdańsku.
1. Trwałe miejsce zamieszkania – 0,2% (2016 r.)
2. Wystarczająca przestrzeń mieszkalna – 2,1% (2011 r.)
3. Dostęp do źródła wody uzdatnionej – 0,1% (2011 r.)
4. Dostęp do urządzeń sanitarnych – 0,8% (2011 r.)
5. Zabezpieczenie zakwaterowania – 0,1% (2015 r.)
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Schroniska
15.2
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba bezdomnych na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

170 osób na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla
Miasta Gdańska w 2017 roku
W obliczeniach wskaźnika za osobę bezdomną przyjęto osobę korzystającą z
pomocy społecznej z powodu bezdomności (łącznie 787 osób).

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dane z innych źródeł:
- Podczas Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które
przeprowadzono w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r., zdiagnozowano na terenie
Gdańska 928 osób bezdomnych (tj. 200 osób na 100 tys. mieszkańców). Dla
porównania podczas analogicznego badania 2 lata wcześniej
zdiagnozowano 778 osób bezdomnych. (dane z Gdańskiego Programu
Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023);
- W czasie badania Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z
Bezdomności w grudniu 2017 r. ankieterzy dotarli do 813 osób
bezdomnych. (dane z Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu
Bezdomności na lata 2018-2023)

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

189 osób na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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12.

ODPADY STAŁE

Odpady stałe
16.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców miasta objętych usługą regularnego
odbioru odpadów stałych (gospodarstwa domowe)

Wartość wskaźnika:

100%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok
Miasto Gdańsk objęło systemem odbierania odpadów komunalnych
wszystkie nieruchomości położone w granicach administracyjnych miasta
Gdańska, również te, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne. W związku z tym na terenie GMG nie ma właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady
komunalne – 34 043.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, gmina ma obowiązek objąć wszystkich mieszkańców
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a mieszkańcy mają
obowiązek ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (tzw. "opłatę śmieciową").
W 2016 roku w Gdańsku zlikwidowano 519 dzikich wysypisk. Podczas
likwidacji dzikich wysypisk zebrano 1 157,7 t odpadów komunalnych (dane
BDL GUS).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

100% (2016 r.)
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Odpady stałe
16.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Całkowita ilość odbieranych stałych odpadów komunalnych
na mieszkańca

Wartość wskaźnika:

0,404 t/osoba/rok

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi dla Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok
Policzone zostały odpady komunalne bez odpadów budowlanych.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W obliczeniach wskaźnika uwzględnione zostały informacje na temat
odpadów:
- odebranych od właścicieli nieruchomości
- zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- zebranych w systemie gniazdowym z terenu miasta
- zebranych w objazdowej zbiórce odpadów niebezpiecznych
0,395 t/osoba/rok (2016 r.)*
*dane zmienione w stosunku do wykazanych przy poprzednim audicie (z obliczeń
wyłączone zostały odpady budowlane)
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Odpady stałe
16.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek stałych odpadów miasta, które są poddawane
recyklingowi

Wartość wskaźnika:

12,6%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok
Wartość wskaźnika pokazuje poziom recyklingu z całkowitej masy odpadów,
bez odpadów budowlanych.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika pokazuje odsetek stałych odpadów miasta, które są
poddawane recyklingowi – zawiera dane o surowcach przekazanych do
recyklingu, odpadach kuchennych ulegające biodegradacji skierowanych do
kompostowni (z których powstał kompost certyfikowany) oraz o innych
formach recyklingu.
Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w 2017 wyniósł 30% (w 2016 r. – 28%).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

18,4% (2016 r.)*
*dane zmienione w stosunku do wykazanych przy poprzednim audicie (zmieniona
została metodyka obliczeń)
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Odpady stałe
16.4
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na
składowisku spełniającym wymagania sanitarne

Wartość wskaźnika:

4,9%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Przyjęto masę odpadów trafiających z miasta bezpośrednio na składowisko
oraz wytworzone na sortowni odpady o kodzie 19 12 12 frakcji powyżej
80mm przekazane do składowania (tj. odpady, który pozostały po
sortowaniu i nie nadają się do innego zagospodarowania).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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Odpady stałe
16.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych w
spalarni

Wartość wskaźnika:

27,1%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

W obliczeniach uwzględnione zostały odpady:
- których sposób zagospodarowania to: D10 Przekształcanie termiczne na
lądzie;
- wytworzone na sortowni z kodem 19 12 12 przekazane do spalenia;
- wielkogabarytowe (20 03 07) po rozdrobnieniu.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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Odpady stałe
16.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek stałych odpadów miasta spalanych na powietrzu

Wartość wskaźnika:

0%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

----

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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Odpady stałe
16.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych na
otwartych składowiskach odpadów

Wartość wskaźnika:

0%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

----

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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Odpady stałe
16.8
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek stałych odpadów miasta unieszkodliwianych
innymi metodami

Wartość wskaźnika:

55,4%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W obliczeniach uwzględnione zostały odpady stałe miasta:
1. przekazane do kompostowania (z których nie powstał produkt – kompost
certyfikowany) – 29,9% ogólnej ilości odpadów
2. przekazane do zagospodarowania innego niż recykling i unieszkodliwienie
w spalarni innym podmiotom niż Zakład Utylizacyjny oraz straty procesowe
– 24,1% ogólnej ilości odpadów
3. zmagazynowanych w roku sprawozdawczym – 1,4% ogólnej ilości
odpadów

----
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Odpady stałe
16.9
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych na
mieszkańca

Wartość wskaźnika:

0,07 kg/osoba

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi dla Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok
Za odpady niebezpieczne uznane zostały odpady oznaczone jako
niebezpieczne w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska w Sprawie
Katalogu Odpadów.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Dane o opadach niebezpiecznych dotyczą tylko objazdowej zbiórki
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów niebezpiecznych pozyskanych w
sortowni w Zakładzie Utylizacyjnym. Nie dotyczą natomiast odpadów
odbieranych bezpośrednio przez wyspecjalizowane firmy.

----
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Odpady stałe
16.10
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek odpadów niebezpiecznych miasta, które są
poddawane recyklingowi

Wartość wskaźnika:

0%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku, Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Za odpady niebezpieczne, które poddano recyklingowi uznano odpady,
które zagospodarowano w procesach odzysku oznaczonych symbolami:
R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przekształcania)
R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali
R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
Odpady niebezpieczne takie jak m.in. farby, lakiery, kleje, lepiszcze czy
żywice (34% ogólnej masy odpadów niebezpiecznych) przekazywane są do
spalenia. Pozostałe odpady niebezpieczne (głównie zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne) są demontowane w celu poddania ich
procesom odzysku lub magazynowane do czasu poddania ich procesom
odzysku.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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13.

TELEKOMUNIKACJA I INNOWACJE

Telekomunikacja i innowacje
17.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba łączy internetowych na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

39155 usług na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wartość wskaźnika dotyczy liczby świadczonych usług w Gdańsku. Dane są
ograniczone do liczby klientów wykorzystujących infrastrukturę
szerokopasmową.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dodatkowe dane dla Gdańska z Raportu pokrycia Polski infrastrukturą
telekomunikacyjną w 2015 r. (na stronie internetowej UKE):
* penetracja budynkowa zasięgami Internetu Stacjonarnego stan na
31.12.2015 - 91,3%
* penetracja budynkowa zasięgami Internetu Stacjonarnego o
przepustowości minimum 2Mb/s stan na 31.12.2015 - 91,22%
* penetracja budynkowa zasięgami Internetu Stacjonarnego o
przepustowości minimum 30Mb/s stan na 31.12.2015 - 60,36%
Powyższe dane dotyczą udziału adresów posesji (niezależnie od typu oraz
liczby lokali mieszkalnych w budynku) na terenach, na których
przedsiębiorcy telekomunikacyjni zadeklarowali występowanie zakończeń
własnych sieci kablowych lub występowanie zainstalowanych stacjonarnych
bezprzewodowych terminali dostępowych dla usług szerokopasmowych np.
Wi-Fi, WiMax i inne.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

37921 usług na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Telekomunikacja i innowacje
17.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba łączy telefonii komórkowej na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

131 289 usług na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wartość wskaźnika dotyczy liczby świadczonych usług (liczby kart SIM, z
wyłączeniem kart M2M) w Polsce. Urząd Komunikacji Elektronicznej
otrzymuje od operatorów dane o liczbie kart SIM w ujęciu globalnym, bez
podziału na miasta czy województwa. Wynika to z mobilnego charaktery
świadczonych usług i braku przypisania karty SIM do danego adresu.

144 304 usług na 100 000 mieszkańców (2016 r.)

75

Telekomunikacja i innowacje
17.3
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba łączy telefonii stacjonarnej na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

23 653 usług na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika dotyczy liczby świadczonych usług w Gdańsku.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

23 640 usług na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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14.

TRANSPORT

Transport
18.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba kilometrów systemu transportu publicznego o
wysokiej zdolności przewozowej na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

6,5 km na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Szybka Kolej Miejska

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika obejmuje długość trasy SKM (od stacji Gdańsk
Śródmieście do stacji Gdańsk Żabianka) oraz długość trasy PKM.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

6,6 km na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Transport
18.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba kilometrów systemu komunikacji miejskiej na 100
000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

244,6 km na 100 00 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Zarząd Transportu Miejskiego
Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku
Wartość wskaźnika obejmuje długość linii autobusowych i tramwajowych
na terenie Miasta Gdańska (bez gmin ościennych), łącznie z liniami nocnymi:
- linie autobusowe dzienne – 743,4 km
- linie autobusowe nocne – 230,6 km
- linie tramwajowe – 161,8 km.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Razem z długością linii w gminach ościennych wartość wskaźnika
wyniosłaby 265,7 km na 100 000 mieszkańców.
Jeśli za długość systemu komunikacji miejskiej przyjmiemy długość tras
autobusowych i komunikacyjnych, to wartość wskaźnika wyniesie 110,7 km
na 100 000 mieszkańców.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

236,5 km na 100 00 mieszkańców (2016 r.)
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Transport
18.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Roczna liczba podróży transportem publicznym na
mieszkańca

Wartość wskaźnika:

378 podróży na mieszkańca

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Zarząd Transportu Miejskiego

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika obejmuje liczbę podróży odbytych za pomocą
komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej) – 175,6 mln (w 2016 r. –
175,4 mln).
Ponadto:
- liczba pasażerów SKM w 2017 r. – 42,3 mln (w 2016 r. – 41,9 mln).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

378 podróży na mieszkańca (2016 r.)
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Transport
18.4
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Liczba samochodów osobowych na mieszkańca

Wartość wskaźnika:

0,57 samochodu na mieszkańca

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok
Wartość wskaźnika obejmuje wszystkie samochody osobowe.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wyniki Gdańskiego Badania Ruchu 2016 pokazują, że 67,2% gospodarstw
domowych posiada samochód osobowy prywatny. Ponad połowa
gospodarstw tj. 51,2% dysponuje jednym samochodem osobowym, 14,3%
dwoma, a 1,6% posiada 3 i więcej samochodów osobowych. Blisko jedna
trzecia tj. 32,8% gospodarstw domowych nie posiada samochodu
osobowego.

0,55 samochodu na mieszkańca (2015 r.)
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Transport
18.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek osób dojeżdżających do pracy z wykorzystaniem
innego sposobu podróżowania niż samochód osobowy

Wartość wskaźnika:

52,0%

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Gdańskie Badanie Ruchu 2016 r.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wartość wskaźnika obliczona na podstawie dzienniczków podróży osób
biorących udział w Gdańskim Badaniu Ruchu 2016 (mieszkańców Gdańska).
Uwagi:
- wzięto pod uwagę tylko podróże, których motywacją końca podróży była
"praca"
- za podróż samochodem osobowym uznano podróże, w których przejazd
samochodem był najdłuższym etapem podróży (w przypadku podróży
wieloetapowych)
- zgodnie z definicją wskaźnika, za przejazd samochodem uznano przejazd,
w którym samochodem podróżowała tylko 1 osoba (przejazdy
wieloosobowe zakwalifikowano jako inny sposób podróżowania).

----
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Transport
18.6
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Liczba jednośladowych pojazdów silnikowych na
mieszkańca

Wartość wskaźnika:

0,017 pojazdu na osobę

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

0,016 pojazdu na osobę (2015 r.)
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Transport
18.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Kilometry ścieżek i pasów dla rowerzystów na 100 000
mieszkańców

Wartość wskaźnika:

148,8 km na 100 000 mieszkańców*

Okres objęty pomiarem:

V.2018 r.

Źródło danych:

rowerowygdansk.pl

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Do obliczenia wskaźnika uwzględnione zostały:
1. wydzielone drogi rowerowe – 121,1 km
2. pasy rowerowe w jezdni – 7,7 km
3. pasy autobusowo-rowerowe – 0,7 km
4. ulice jednokierunkowe z dopuszczonym ruchem rowerów „pod prąd” –
51,8 km
5. ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych – 18,1 km
6. chodniki z dopuszczonym ruchem rowerów – 30,5 km
7. ciągu pieszo jezdne – 13,3 km
8. ulice z uspokojonym ruchem, o dopuszczalnej prędkości maksymalnej nie
większej niż 30 km/h – 499,4 km
Łącznie – 690,8 km.
*Zmiana metodyki obliczania wskaźnika - w 2017 roku brano pod uwagę
pozycje 1-4, a w 2018 r. dodano również pozycje 5 -8.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

144,7 km na 100 000 mieszkańców (III.2017)*
*dane zmienione w stosunku do wykazanych przy poprzednim audicie (zmieniona
została metodyka obliczania wskaźnika).
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Transport
18.8
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Ofiary śmiertelne wskutek wypadków drogowych na 100
000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

2,6 zgonów na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

W 2016 r. odnotowano 12 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych oraz
582 osoby ranne.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

2,8 zgonów na 100 000 mieszkańców (2015 r.)
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Transport
18.9
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Komercyjne połączenia lotnicze (liczba komercyjnych
bezprzesiadkowych destynacji lotniczych)

Wartość wskaźnika:

65 destynacji lotniczych

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Liczba pasażerów w 2017 r. wyniosła 4,6 mln osób.

54 destynacje lotnicze (2016 r.)*
*dane zmienione w stosunku do wykazanych przy poprzednim audicie
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15.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne
19.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Tereny zielone (hektary) na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

1190 ha na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W obliczeniach wskaźnika uwzględnione zostały powierzchnie lasów
publicznych, parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej.

1160 ha na 100 000 mieszkańców (2015 r.)
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Planowanie przestrzenne
19.2
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Roczna liczba zasadzonych drzew na 100 000 mieszkańców

Wartość wskaźnika:

2085 drzew na 100 000 mieszkańców

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Wydział Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

W obliczeniach wskaźnika uwzględnione zostały drzewa zasadzone przez:
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – ze zobowiązań w ramach bieżącego
utrzymania i pielęgnacji miejskich terenów zieleni, sadzenie drzew na
terenach lasów komunalnych
- Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – w ramach
zagospodarowania podwórek kwartałowych
- Nadleśnictwo Gdańsk – w ramach sadzenia lasu z mieszkańcami
- Urząd Marszałkowski – nałożenie zobowiązań wykonania nasadzeń
zamiennych wynikających z wydanych zezwoleń na wycinkę
- Wydział Środowiska – nasadzenia zamienne wykonane w ramach
zobowiązań zawartych w zezwoleniach na wycinkę

1516 drzew na 100 000 mieszkańców (2016 r.)
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Planowanie przestrzenne
19.4
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Stosunek liczby miejsc pracy do liczby mieszkań

Wartość wskaźnika:

1,1 miejsca pracy na mieszkanie

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dane szacunkowe.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

1,1 miejsca pracy na mieszkanie (2015)
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16.

ŚCIEKI

Ścieki
20.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do usługi odbioru
ścieków

Wartość wskaźnika:

99,6%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Dotyczy mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej. Pozostali
mieszkańcy korzystają z przydomowych szamb (lub ewentualnie z
przydomowych oczyszczalni ścieków).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

99,5% (2016 r.)
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Ścieki
20.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek ścieków miejskich, które nie zostały oczyszczone

Wartość wskaźnika:

0%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Saur Neptun Gdańsk

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wszystkie ścieki spławiane systemem kanalizacji sanitarnej zostały
wprowadzone na oczyszczalnię ścieków i podlegały oczyszczeniu.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

0% (2016 r.)
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Ścieki
20.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane
oczyszczaniu pierwszego stopnia

Wartość wskaźnika:

100%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Saur Neptun Gdańsk
Oczyszczalnia ścieków „Gdańsk – Wschód” jest oczyszczalnią 3-stopniową.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wszystkie ścieki spławiane systemem kanalizacji sanitarnej zostały
wprowadzone na Oczyszczalnię i podlegały oczyszczeniu pierwszego
stopnia.

100% (2016 r.)
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Ścieki
20.4
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane
oczyszczaniu drugiego stopnia

Wartość wskaźnika:

100%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Saur Neptun Gdańsk
Oczyszczalnia ścieków „Gdańsk – Wschód” jest oczyszczalnią 3-stopniową.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wszystkie ścieki spławiane systemem kanalizacji sanitarnej zostały
wprowadzone na Oczyszczalnię i podlegały oczyszczeniu drugiego stopnia.

100% (2016 r.)
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Ścieki
20.5
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek ścieków miejskich, które zostały poddane
oczyszczaniu trzeciego stopnia

Wartość wskaźnika:

100%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Saur Neptun Gdańsk
Oczyszczalnia ścieków „Gdańsk – Wschód” jest oczyszczalnią 3-stopniową.

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Wszystkie ścieki spławiane systemem kanalizacji sanitarnej zostały
wprowadzone na Oczyszczalnię i podlegały oczyszczeniu trzeciego stopnia.

100% (2016 r.)
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17.

WODA I USŁUGI SANITARNE

Woda i usługi sanitarne
21.1
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców miasta z dostępem do wody
przeznaczonej do spożycia

Wartość wskaźnika:

99,9%

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2016 rok*
*źródło danych zmienione w stosunku do wykazanego w poprzednim audicie

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Jako wartość wskaźnika przyjęto odsetek mieszkań zamieszkanych
wyposażonych w wodociąg.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

99,9% (2015 r.)

94

Woda i usługi sanitarne
21.2
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców miasta ze stałym dostępem do
źródła wody uzdatnionej

Wartość wskaźnika:

99,8%

Okres objęty pomiarem:

2011 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS – Narodowy Spis Powszechny 2011

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Jako wartość wskaźnika przyjęto odsetek mieszkańców korzystających z
wodociągu sieciowego lub wodociągu lokalnego (przydomowej studni
głębinowej).

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

----
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Woda i usługi sanitarne
21.3
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek mieszkańców z dostępem do ulepszonych
urządzeń sanitarnych

Wartość wskaźnika:

99,2%

Okres objęty pomiarem:

2011 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS – Narodowy Spis Powszechny 2011

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

Jako wartość wskaźnika przyjęto odsetek mieszkańców mieszkających w
mieszkaniach wyposażonych w ustęp spłukiwany.
Wg danych GUS 99,4% mieszkań w Gdańsku wyposażonych jest w ustęp
(2016 r.).

----
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Woda i usługi sanitarne
21.4
PODSTAWOWY
Nazwa wskaźnika:

Całkowite zużycie wody na osobę w gospodarstwie
domowym (litry/dzień)

Wartość wskaźnika:

104,9 l/osoba/dzień

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za rok 2016

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

103,6 l/osoba/dzień (2015 r.)
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Woda i usługi sanitarne
21.5
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Całkowite zużycie wody na mieszkańca (litry/dzień)

Wartość wskaźnika:

379 l/osoba/dzień

Okres objęty pomiarem:

2016 r.

Źródło danych:

Bank Danych Lokalnych GUS

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

---

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

385 l/osoba/dzień (2015 r.)
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Woda i usługi sanitarne
21.7
POMOCNICZY
Nazwa wskaźnika:

Odsetek strat wody (woda brakująca)

Wartość wskaźnika:

8,9%

Okres objęty pomiarem:

2017 r.

Źródło danych:

Saur Neptun Gdańsk

Wyjaśnienie, informacje
uzupełniające:

Wartość wskaźnika pokazuje odsetek ilości wody, która jest tracona w
systemie dystrybucji.

Wartość wskaźnika w
poprzednim okresie:

9,1% (2016 r.)

99

