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Samochód = podstawa mobilności?

• 30 lat w niewłaściwym kierunku?

• Więcej dróg, ale i wykluczenia 
transportowego

• Polska w czołówce Europy - 719 pojazdów 
na tysiąc mieszkańców 

• Średni wiek samochodu osobowego 
wynosi 13,9 roku - starszy niż średnia dla 
całej UE - 10,8 roku



Sporo do naprawy

• Nie eliminujemy z dróg najwyżej 
emisyjnych pojazdów*

• Problemy z systemem badań 
i dopuszczania do ruchu

• Zbyt mało kontroli na drogach, 
brak sprzętu i szkoleń

• Brak sankcji za wycinanie DPFów

*Raport NIK o eliminowaniu z ruchu 
drogowego pojazdów nadmiernie 
emitujących substancje szkodliwe. 
3.12.2020



Skala problemu?

• Tylko 16 stacji 
pomiarowych 
komunikacyjnych

• W planach kolejne 9 stacji 
w 2021

• Nadal nie pozwala na pełną 
ocenę problemu emisji 
zanieczyszczeń z transportu 
drogowego



Korzyści z działań naprawczych*

• Spadek kosztów społecznych ponoszonych w związku z wpływem 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

• Każdy mieszkaniec europejskiego miasta poniósł w 2018 roku straty 
w wysokości ponad 1250 EUR (średnio w ciągu roku) – to około 3,9% 
dochodów mieszkańców

• Wzrost liczby samochodów w mieście o 1% zwiększa ogólne koszty 
socjalne o prawie 0,5%

* Health costs of air pollution in European cities and the linkage with transport", 
CE Delft, 2020



Co można zrobić w miastach?

• Wymiana pojazdów za niżej- lub zeroemisyjne,

• Zmniejszenie udziału samochodów w miejskiej mobilności

• Ograniczenie potrzeb transportowych

Działania o różnym charakterze: ekonomicznym, 
infrastrukturalnym i planistycznym, regulacyjnym, 
innowacyjnym w zakresie organizacji transportu 
i usług transportowych, logistycznym, 
informacyjno-edukacyjnym



Narzędzia ekonomiczne
• Różne formy opłat lokalnych, np. tzw. opłata kongestyjna

• Obniżanie opłat za korzystanie z transportu publicznego

• Opłaty parkingowe /element spójnej polityki parkingowej/

• Zielone zamówienia publiczne



Narzędzia regulacyjne

• Ograniczanie dostępu do wyznaczonych stref 
/LEZy/, polskie strefy czystego transportu

• Ograniczanie możliwości poruszania się 
określoną częścią floty pojazdów w 
określonym czasie, w tym „Szkolne ulice”

• Zarządzanie ruchem drogowym, 
uspokajanie ruchu

• Polityka parkingowa

• Zachęty do zakupu zeroemisyjnych 
środków transportu



Narzędzia infrastrukturalne

• Rozwiązania w zakresie planowania przestrzennego

• Rozwój transportu zbiorowego, w tym szynowego – „kręgosłup” 
miejskich usług transportowych, m.in. systemy zarządzania ruchem 
(ITS), węzły przesiadkowe, buspasy, likwidacja zatok itd.

• Infrastruktura ładowania

• Poprawa warunków ruchu rowerowego i pieszego – spójne sieci tras 
rowerowych i parkingi, poszerzanie chodników, likwidacja barier itd.



Innowacje w organizacji usług

• Współdzielenie środków transportu – car-sharing, 
systemy rowerów miejskich i innych UTO, MaaS
(ang. Mobility as a Service), aplikacje łączące 
kierowców i pasażerów (Uber)

• Transport publiczny na życzenie

Zmiany w miejskiej logistyce, 
m.in. centra logistyczne 
i dostawa do punktów odbioru 



Współpraca 
z mieszkańcami

• Działania informacyjno-edukacyjne

• Pełnienie przez administrację 
publiczną roli wzorcowej

• Partycypacja społeczna w 
podejmowaniu decyzji, np. panele 
obywatelskie, internetowe platformy 
konsultacyjne, laboratoria miejskie



Łączenie narzędzi – przykład Gandawy

• Plan cyrkulacji – podział na strefy i ograniczenie możliwości 
przejazdu miedzy nimi

• Polityka parkingowa – zasada „im bliżej centrum, tym drożej”, 
P+R na obrzeżach, miejsca tylko dla mieszkańców

• Strefa niskiej emisji, z planami zaostrzenia

• Dzieci zwolnione z opłat za transport publiczny

• Zwracanie mieszkańcom przestrzeni

• „Żyjące ulice” i warsztaty projektowania ulic



Możliwe także w Polsce

• Mieszanka działań negatywnych i 
pozytywnych

• Potrzeba systematycznego, kompleksowego 
podejścia, koordynacji i wymiany dobrych 
praktyk

• Pakiety mobilności w trakcie pandemii – czy 
dostrzegamy w końcu potrzeby pieszych?

• Mamy się czym pochwalić – przykłady 
Gdańska, Poznania, Gdyni, Wrocławia, 
Jaworzna…



Dziękuję za uwagę!

Urszula Stefanowicz

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

u.stefanowicz@koalicjaklimatyczna.org

pkeom.org@gmail.com 


