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Kilka przykładów z głosowania BO w Gdańsku 2020

• Schronisko dla zwierząt - 8165

• Lewoskręt 4593, remont drogi - 3998

• Aleja lipowa – 2460

• Przyspieszmy tramwaje 2421(upadł razem z innymi podobnymi projektami)

------------------------------------

• Trasa rowerowa Śródmieście – Chełm – 2414 (lokalny)

• Ogrody w dzielnicy Przymorze - 2122



Autor: „Święte Krowy Żoliborskie”



Skąd 
zamieszanie?

Emisja spalin 

i oddychanie nimi



Wnioski?

• Wiara, że ułatwienia dla samochodów poprawią jakość życia w mieście jest 
wciąż duża

• Świadomość, że bardziej zielone, żywe i zrównoważone miejsce do życia 
oznacza lepsza jakość życia znajduje rosnącą liczbę zwolenników i powszechna 
akceptację

• Zrozumienie, że osiągnięcie jednego i drugie celu jednocześnie jest niemożliwe –
pozostaje na razie ograniczone



Kompetencje centralne vs uprawnienia 
samorządu

• Wiele spośród regulacji, które w innych krajach pozostają w wyłącznej gestii 
władz lokalnych pozostaje u nas pod bezpośrednimi regulacjami ustawowymi 
(np. zakres „stref czystego powietrza”, opłaty za parking w niedzielę)

• Tam, gdzie uprawnienia kontrolne są jasne i zrozumiałe, są coraz w większym 
stopniu egzekwowane (np. kontrola straży miejskich w zakresie paliwa w 
gospodarstwach domowych), chociaż wciąż daleko do pożądanego poziomu

• Zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym poważnym wyzwaniem przy 
podejmowaniu decyzji jest rzetelna ocena ich skutku na zdrowie populacji 
(Rada Zdrowia Publicznego przy MZ i AOTMiT realizują zadanie w bardzo 
niewielkim stopniu i zakresie).



Proste rozwiązania?



Proste obniżenie prędkości w miastach 
do 30 km/h oraz podniesienie opłat parkingowych

• Wciąż brzmi jak postulat rewolucyjny, chociaż pierwsze decyzje są 
podejmowane…

• Dałoby efekt w redukcji emisji zanieczyszczeń, hałasu i podniesienia 
bezpieczeństwa a pośrednio zapewne zwiększeniem udziału alternatywnych 
form poruszania się po mieście (a zatem i aktywności fizycznej)

• Czy strefy „tempo 30” są skuteczne? 

• Czy można je rozszerzać?

• Jak to robić?



Doświadczenia?

• Kopenhaga – długi marsz (a właściwie odmierzanie stopą)?

• Paryż – tradycje rewolucyjne obowiązują?

• Helsinki – odważna wizja ?

Polskie tradycja: zacząć reformy, poświęcić całą energię na wewnętrzne spory 

i pozostawić rozstrzygnięcie siłom zewnętrznym?



UWARUNKOWANIA?

• W społecznym odczuciu zanieczyszczenia powietrza są poważnym problemem, 
który wymaga pilnego rozwiązania;

• Za głównego winowajcę uważa się nieodpowiedzialne zachowanie się części 
mieszkańców palących odpadki w piecach i kominkach oraz przemysł;

• Mamy sprzeczne interesy nie tylko poszczególnych grup mieszkańców ale wręcz 
jednocześnie reprezentowane sprzeczne opinie przez te same osoby;

• Na kształtowanie postaw wpływa cały szereg czynników – jednak ostatecznie 
liczy się zachowanie i decyzje 



WNIOSKI

• Pożądana jest  decentralizacja podejmowania decyzji z jednoczesnym przyjęciem wspólnego 
celu do realizacji, w tym w szczególności zapewnienie mieszkańcom prawa do oddychania 
czystym powietrzem jest szansą nie tylko na efektywność zmian ale i poczucie 
współodpowiedzialności za nie na poziomie lokalnym;

• Niezbędne są zmiany legislacyjne, które obecnie w żaden sposób nie adresują problemu 
zanieczyszczenia powietrza, którego źródłem jest transport;

• Niezbędna jest także synchronizacja polityki klimatycznej (po wycofaniu przez Polskę 
sprzeciwu wobec celu przyjętego przez UE) i ochrony środowiska człowieka;

• Demokratyczny dialog i edukacja na poziomie społeczności lokalnych jest warunkiem 
osiągnięcia trwałych i pożądanych zmian.



Dziękuję za uwagę


