
Numer 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oczekiwana wartość Źródło danych

Wartość bazowa 

(2018)
2019 2020 Trend zmian

1

Długość pasów drogowych z nowymi nasadzeniami zieleni i miejscową retencją 

wód opadowych 
km2 wzrost GMS, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie 0 0 0 Bez Zmian

2 Długość powstałych ścieżek rowerowych km wzrost GMS 2,1 2,17 9,3 Pozytywny

3 Liczba akcji edukacyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu liczba wzrost GMS 3 3 3 Bez Zmian

4

Liczba gospodarstw domowych i liczba osób poszkodowanych w 

wyniku oddziaływania zjawisk ekstremalnych na terenie miasta
liczba spadek GMS, jednostki organizacyjne miasta 0 0 0 Bez Zmian

* Brak prowadzonych statystyk 

WZKiOL w przedmiotowym 

zakresie

5

Liczba interwencji medycznych w okresie fal upałów liczba spadek GMS, jednostki organizacyjne miasta 27895 27278 32442 Negatywny

* Uznano jako negatywny, 

prawdopodobnie z uwagi na 

pandemię COVID

6 Liczba interwencji Straży Pożarnej z przyczyn klimatycznych liczba spadek PSP 136 368 164 Negatywny

7

Liczba inwestycji Miasta związanych z przebudową systemów 

kanalizacji deszczowej pod kątem wykorzystania wód 

opadowych w miejscu ich powstawania lub ich retencjonowania

liczba wzrost GMS, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie 1 1 1 Bez Zmian

8

Liczba klimatyzowanych pojazdów transportu miejskiego w 

stosunku do liczby wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej
liczba wzrost GMS

autobusy 385/448 

tramwaje 28/202

autobusy 403/449 

tramwaje 28/200

autobusy 415/454 

tramwaje 29/199
Pozytywny

9 Liczba nowych stacji roweru publicznego liczba wzrost GMS 0 0 0 Bez Zmian

10 Liczba obiektów retencji wód opadowych liczba wzrost GMS, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie 36 37 37 Pozytywny

11
Liczba osób korzystających z komunikacji publicznej liczba wzrost GMS, ZDiTM Szczecin 132676 176979 119812 Pozytywny

* Uznano jako pozytywny                                        

z uwagi na pandemię COVID

12

Liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób układów 

oddechowego i krążenia w stosunku do całkowitej liczby 

mieszkańców

% spadek GMS, jednostki organizacyjne miasta 48792 45522 39221 Pozytywny

13

Liczba użytkowników korzystających z miejskich systemów 

informacyjnych dotyczących m.in. warunków pogodowych 

(serwisy na stronach UM, zakładki stron internetowych, system 

powiadamiania sms, itp.)

liczba wzrost GMS bd bd bd Bez Zmian

* Wykonujący raport nie 

otrzymał danych w 

przedmiotowym zakresie

14

Liczba zacienionych i „zielonych” przystanków komunikacji 

miejskiej w ogólnej liczbie przystanków komunikacji miejskie
% wzrost GMS, ZDiTM Szczecin 0 0 0 Bez Zmian

15

Powierzchnia błękitno-zielonej infrastruktury km2 wzrost GMS, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie bd bd bd Bez Zmian

* Wykonujący raport nie 

otrzymał danych w 

przedmiotowym zakresie

16

Powierzchnia elementów błękitno-zielonej infrastruktury w 

terenach zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności
km2 wzrost GMS, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie bd bd bd Bez Zmian

* Wykonujący raport nie 

otrzymał danych w 

przedmiotowym zakresie

17 Ilość podtopień liczba spadek GMS 1 0 0 Pozytywny

18 Powierzchnia rekreacji i wypoczynku mieszkańców km2 wzrost GMS 162,66 172,71 172,71 Pozytywny

19

Powierzchnia terenów zieleni dostępnych dla mieszkańców 

(parki, zieleńce, lasy w obrębie miasta należące do miasta itp.)
km2 wzrost GMS, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie 3 533,79 3 464,18 3 464,18 Negatywny

20 Roczne nakłady na utrzymanie zieleni miejskiej zł wzrost GMS 7222992 7786113 9464268 Pozytywny


