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Informacje zawarte w niniejszym raporcie odzwierciedlają wyłącznie 
poglądy uczestników warsztatów miejskich i nie należy ich traktować jako 
opinii, poglądów czy stanowiska Ministerstwa Klimatu. 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie cyklu warsztatów miejskich na temat zrównoważonego 
i niskoemisyjnego transportu, zorganizowanego przez Ministerstwo Klimatu. Warsztaty zorganizowane zostały  
4 marca w Warszawie, 10 marca w Białymstoku oraz online 19 i 27 maja i 16 czerwca. 

W raporcie zawarto zestawienie zgłoszonych przez uczestników warsztatów słabych stron i problemów 
współczesnego miasta. Raport zawiera także przedstawioną przez uczestników wizję miasta idealnego, a także 
propozycję działań, które mają umożliwić realizację tej wizji.  

 

Warszawa, lipiec 2020 r. 

 

Autorzy i redakcja raportu: 

Zespół Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu.
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WARSZTATY MIEJSKIE W OBSZRZE ZRÓWNOWAŻONEGO  
I NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU 

Warsztaty Miejskie to integralna część inicjatywy Ministra Klimatu pn. Miasto z Klimatem mającej 
na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w miejsca 
przyjazne i neutralne klimatycznie. 

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się współcześnie najpilniejsze wyzwania 
ekologiczne. Wysoki poziom urbanizacji w  Polsce sprawi, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę 
rozwoju miast, a tym samym na jakość życia mieszkańców. 

Warsztaty realizowane były w pięciu obszarach tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność, 

 energia i czyste powietrze, 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport, 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja wody w miastach, 

 planowanie przestrzenne. 

Należy jednak zaznaczyć, że podział na obszary był jedynie pomocniczy, ponieważ kwestie dyskutowane  
w danym temacie bardzo silnie nawiązywały do pozostałych obszarów. 

Rezultatem warsztatów miejskich ma być wypracowanie rozwiązań zwiększających komfort życia mieszkańców 
miast, w warunkach zmieniającego się klimatu. 
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WARSZTATY MIEJSKIE  

 

Do udziału w warsztatach zostali 
zaproszeni przedstawiciele 
samorządów miejskich, think 
tank-ów, organizacji społecznych 
i obywatelskich, eksperci, 
przedstawiciele biznesu, 
naukowcy, architekci i urbaniści. 
Informacja o organizacji 
warsztatów była także 
ogólnodostępna na stronie 
internetowej Ministerstwa 
Klimatu, gdzie istniała możliwość 
rejestracji na warsztat.  

 

Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako 

cykl 16 spotkań w całej Polsce. W wyniku 

ograniczenia możliwości organizacji spotkań 

związanych z Covid-19, zdołaliśmy 

zorganizować tylko dwa spotkania 

stacjonarne, w Warszawie i Białymstoku. 

Warsztaty miejskie przenieśliśmy do 

Internetu, gdzie zorganizowaliśmy 

i przeprowadziliśmy 18 warsztatów 

miejskich, każdy w jednym z pięciu obszarów 

tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura 

i bioróżnorodność (5 warsztatów), 

 energia i czyste powietrze 

(3 warsztaty), 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport 

(3 warsztaty), 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz 

retencja wody w miastach  
(4 warsztaty), 

 planowanie przestrzenne 

(3 warsztaty). 

Uczestnicy warsztatów miejskich  
w Warszawie i Białymstoku zajmowali się  
w grupach wszystkimi obszarami 

tematycznymi. Spotkanie było podzielone 

na trzy części (określanie barier, wytyczanie 

wizji, wypracowywanie rozwiązań). 

Po spotkaniu przygotowane zostało 

podsumowanie, które było rozesłane do 

uczestników do skonsultowania.  

Kolejne warsztaty prowadzone w formie  

online był przeprowadzone w trzech etapach.  

 Etap I - uczestnicy wypełnili ankietę 

elektroniczną, w której przedstawili 

bariery, problemy i niedoskonałości 

współczesnych miast, a także wizję 

idealnego miasta. Przed spotkaniem 

online uczestnicy otrzymali 

podsumowanie wszystkich ankiet. 

 Etap II - w trakcie warsztatu online 

przedstawiono wyniki ankiet, 

a następnie uczestnicy mieli możliwość 

przedyskutowania swoich propozycji  
i przedstawienia propozycji działań.  

 Etap III - podsumowanie warsztatów  
w formie raportu, który był 

przygotowany na podstawie wypowiedzi 

uczestników, a następnie skonsultowany 

z uczestnikami. 

W raporcie prezentowane są opinie, uwagi 
i propozycje przekazane przez uczestników  

w odniesieniu do ogólnej sytuacji miast  

w Polsce, ale uporządkowane grupami 

tematycznymi. 
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Zidentyfikowane problemy  
w zakresie zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu 
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ZRÓWNOWAŻONY  
I NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT 

 

ZIDENTYFIKOWANE 
PROBLEMY 
 

Systemowe 
 Brak podejścia rozumiejącego 

zrównoważony transport na uczelniach 

technicznych - od lat są powtarzane te 

same programy nauczania w zakresie 

projektowania dróg w mieście, które się 

nie sprawdziły. 

 Drastycznie wysoka liczba śmiertelnych 

wypadków drogowych na tle innych 

miast europejskich.  

 Rozproszenie kompetencji - Kraków  

i gminy okalające posiadają wspólny 

bilet, jednak nie obejmuje on 

komunikacji kolejowej. Uzgodnienie 

wspólnego biletu pomiędzy spółkami 

kolejowymi jest trudne, bo występują 

dwie spółki – PKP i Koleje Małopolskie  

i największym problemem w utworzeniu 

jednego systemu są różne taryfy, ale 

jeszcze większy problem stanowią różne 

zniżki zapisane w odrębnych 

dokumentach/ustawach.  

Prawo 
 Brak metodyki analizy kosztów i korzyści 

(AKK) wynikającej z ustawy  

o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. 

 Rower miejski - wandalizm. 

 Zbyt małe nakierowanie władz 

rządowych i samorządowych na 

niesamochodowy transport w mieście, 

tj. komunikację publiczną, rowerowy  

i pieszy, co skutkuje korkami 

drogowymi, wypadkami, hałasem, 

niedostępnością ulic miasta dla osób ze 

szczególnymi. potrzebami 

 Bariery utrudniające unifikację 

transportu publicznego w ustawie  

o publicznym transporcie zbiorowym - 

różne ulgi w różnych ustawach. 

 Brak regulacji dot. współdzielonej 

mobilności. 

 Brak możliwości elastycznego 

stosowania w miastach przepisów 

rozporządzenia o warunkach 

technicznych dróg, tj. przepisy 

wymuszają wymiary drogi, odległość 

skrzyżowań, podczas gdy lokalne 

potrzeby mogą być inne. 

 Brak stref wydzielonych tylko dla ruchu 

pieszego (niebezpieczeństwo 

potrącenia). 

 Problemem w realizacji pewnych działań 

związanych z transportem są wymogi 

ustawowe – np. konieczność 

poinformowania w dzienniku 

urzędowym Unii Europejskiej  

o planowanych inwestycjach – to 

utrudnia i opóźnia wdrożenie pewnych 

działań. 

Finanse 
 Niskie dopłaty do pojazdów 

elektrycznych. 

 Brak wsparcia dla realizacji wymogów 

wynikających z ustawy  

o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (szczególnie art. 35 

[Udział pojazdów elektrycznych we 
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flocie j.s.t.] - wchodzi od 1.01.2025  

i art. 36 [Świadczenie usługi 

komunikacji miejskiej z wykorzystaniem 

autobusów zeroemisyjnych] - wchodzi 

od 1.01.2028). 

 Wysokie koszty zakupu i eksploatacji 

pojazdów elektrycznych. 

 Niewielki udział ekologicznie czystych 

pojazdów  zarówno w transporcie 

publicznym (przestarzała flota), jak  

i prywatnym. 

 Brak zachęt finansowych dla 

przedsiębiorców, którzy mogliby  

w swojej flocie zmienić pojazdy na 

elektryczne. 

 Duża ilość samochodów "starych" na 

drogach miasta (przeważnie o zapłonie 

samoczynnym, zasilanych olejem 

napędowym, stare autobusy PKS liczące 

ponad 20 lat), emitujących duże ilości 

spalin. 

 Pandemia covid-19 może być okazją by 

wesprzeć aktywne i prawdziwie 

niskoemisyjne sposoby przemieszczania 

się (rowerem, pieszo), ale miasta 

niewiele robią w tym kierunku. 

 Brak zachęt do korzystania  

z komunikacji publicznej ze strony 

pracodawców (np. dopłaty do kart 

miejskich). 

 Niedostateczne dofinansowanie do 

transportu w średniej wielkości 

miastach. 

 Transport w dobie epidemii. Związane  

z tym rosnące koszty utrzymania 

systemu, przy malejących wpływach  

z biletów.  

 Niewielka opłacalność wybrania podróży 

pociągiem lub autobusem czy 

tramwajem wobec komfort samochodu 

np. przez dużą rodzinę? Brak 

dostosowania cen biletów komunikacji 

publicznej do możliwości wszystkich 

grup społecznych.  

 Zbyt mała cena za parkowanie  

w centrum miasta. 

Planowanie 
 Brak stref ruchu niskoemisyjnego/brak 

wyłączenia dla samochodów 

wysokoemisyjnych. 

 Samorządy ulegające presji 

urbanistycznej na obszary o dużej 

bioróżnorodności, zamiast np. na 

rekultywację terenów poprzemysłowych 

czy pokolejowych. 

 Niedostosowanie obszarów miejskich do 

aktywności rowerowej. 

 Brak przeciwdziałania procesom 

suburbanizacji - w zakresie m.in. 

publicznego transportu miejskiego, 

usług komunalnych, planowania 

przestrzennego, regulacji rynku 

mieszkalnictwa. 

 Ograniczona ilość terenów zielonych. 

 Niedostosowanie istniejącej 

infrastruktury szynowej do obecnych 

potrzeb transportowych w obszarze 

aglomeracji. 

Planowanie przestrzenne 
 Brak przemyślanej strategii 

przestrzennej miast - kumulacja np. 

powierzchni biurowej bądź mieszkalnej 

w jednej dzielnicy, regionie miasta. 

Duże korki, zatory komunikacyjne  

w określonych godzinach. 

 Wielkie centra handlowe w centrach 

miast zamiast na obrzeżach. 
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 Projektowanie przestrzeni publicznej  

i infrastruktury i organizacji ruchu pod 

motoryzację indywidualną 

(przepustowość na pierwszym miejscu). 

Infrastruktura 
 Istotne zanieczyszczenie powietrza, 

szczególnie w centrach miast, którego 

źródłem jest transport drogowy (emisja 

zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych), 

negatywnie wpływające na ludzi  

i środowisko, zwłaszcza w okresie 

jesienno-zimowym. 

 Brak lub słabo rozwinięta infrastruktura 

związana z ładowaniem pojazdów 

elektrycznych, problemy z uzyskaniem 

mocy przyłączeniowej do stacji 

ładowania oraz wysokie opłaty. 

 Niewielki udział odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w ładowaniu pojazdów. 

 Miks energetyczny kraju oparty na 

węglu i jego wysoka emisyjność (jedna 

z najwyższych wartości w Europie) 

sprawia, że elektromobilność nie jest  

w Polsce rozwiązaniem ograniczającym 

emisje gazów cieplarnianych. 

 Polskie miasta nie monitorują emisji 

gazów cieplarnianych. Jeśli się czegoś 

nie mierzy, to trudno to ograniczać.  

 Hałas komunikacyjny wpływający, 

podobnie jak zanieczyszczenie 

powietrza, w sposób negatywny na 

jakość życia w mieście. 

 Białe plamy transportowe na terenie 

miast oraz wokół nich, zmuszają do 

korzystania z prywatnych samochodów. 

Generuje to zwiększony ruch, zwłaszcza 

na drogach dojazdowych do miast. Lukę 

transportową częściowo wypełniają 

prywatni przewoźnicy, którzy są 

ważnym uzupełnieniem komunikacji 

publicznej. Jednocześnie stan pojazdów 

jest często bardzo zły oraz 

niedostosowany do osób ograniczonej 

mobilności. 

 Zbyt duża ilość samochodów osobowych 

poruszających się w centrum miasta 

(zbyt mało stref z zakazem wjazdu 

samochodów osobowych) t i brak miejsc 

parkingowych. Zbyt duża przestrzeń 

alokowana do obsługi ruchu 

samochodowego. 

 Brak obwodnic, przez co ruch 

tranzytowy musi odbywać się przez 

centrum miasta. 

 Brak spójnej sieci infrastruktury 

rowerowej (drogi dla rowerów, pasy dla 

rowerów, kontrapasy, ulice z ruchem 

uspokojonym) wykonanych w 

odpowiednim standardzie. Ścieżka 

wybudowana przy nowej inwestycji 

kończy się i rowerzysta ma do wyboru 

jazdę ulicą lub chodnikiem. 

 Brakuje miejsc do bezpiecznego 

pozostawiania rowerów w centrach 

miast przy węzłach przesiadkowych, 

miejscach pracy oraz zamieszkania np. 

na osiedlach, przy blokach. 

 Stacje rowerów jedynie w konkretnych 

częściach miasta. 

 Ograniczona możliwość techniczna dla 

tworzenia buspasów (brak miejsca  

w pasie drogowym) i za mało 

buspasów. 

 Niewydolny system komunikacyjny  

w godzinach szczytu. 

 Miasto nie gwarantuje odpowiedniej 

jakości oraz odpowiednio rozwiniętego 

transportu publicznego stanowiącego 
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alternatywę dla aut. Brak aktualnej 

siatki połączeń pokrywającej większość 

obszaru miasta oraz zapewniającej 

sprawne przesiadki (zwłaszcza dla 

niepełnosprawnych). 

 Parkingi Park &Ride (niedostateczna 

liczba miejsc). Kiedy są opłacalne, czy 

zależy to od wielkości miasta, ilości 

mieszkańców. 

 Wciąż zbyt duży priorytet w organizacji 

ruchu i budowie infrastruktury dla 

prywatnych samochodów, które są 

ważnym źródłem emisji gazów 

cieplarnianych, zanieczyszczeń 

powietrza i zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. 

 Brak stref low emission zone, czy też 

obszarów zupełnie wyłączonych z ruchu 

pojazdów spalinowych - brak 

podziemnych  parkingów w okolicach 

ścisłego śródmieścia, konieczność 

poszukiwania miejsc parkingowych itp. 

 Aktualne zapisy ustawy  

o elektromobilności są zbyt restrykcyjne, 

tylko ok. 1% samochodów by się 

kwalifikował do korzystania z 

przywilejów wynikających z ustawy. 

 Bak dostosowania obszarów miejskich 

do ruchu samochodowego. Brak 

zapewnienia zrównoważonego  

i niskoemisyjnego transportu w centrach 

miast, gdzie zagęszczenie samochodów 

(często tych nie niskoemisyjnych) jest 

największe.  

 Brak dedykowanych miejsc 

parkingowych dla samochodów 

współdzielonych. 

 Infrastruktura niedostosowana do 

potrzeb pieszych, rodziców z wózkami  

i osób niepełnosprawnych. 

 Brak lub złe oznakowanie. 

 Brak magazynów energii. 

Koordynacja 
 Brak integracji systemów taryfowych 

(wspólny bilet) oraz niewystarczająca 

koordynacja różnych systemów 

transportowych (kolej, autobusy, rowery 

itd.). Użytkownik systemu 

transportowego nie wchodzi  

w szczegóły, że odpowiedzialność za 

system kolejowy należy do innego 

poziomu samorządu terytorialnego niż 

autobus/tramwaj. Różni operatorzy nie 

mogą oznaczać różnych warunków 

świadczenia usług transportowych – jeśli 

chcemy zachęcić ludzi do korzystania  

z transportu publicznego.  

 Brak zintegrowanej organizacji 

transportu w miejskim obszarze 

funkcjonalnym (np. wspólny bilet). 

 Niedostosowanie miasta do 

mieszkańców bez samochodów. 

Komunikacja publiczna jest często 

nastawiona jedynie na potrzeby 

uczniów, którzy jeżdżą do szkoły  

w konkretne dni i godziny. Poza tym 

czasem mieszkańcy wielu miejscowości 

borykają się z ogromnym problemem 

komunikacyjnym.  

 Nieskomunikowane ze sobą ciągi 

komunikacji publicznej (tramwajowo-

autobusowe) i źle zorganizowane ścieżki 

rowerowe. 

 Zła synchronizacja oświetlenia. 

 Występuje rozproszenie kompetencji  

i odpowiedzialności w zakresie 

zarządzania transportem, brak jest 

platformy współpracy wszystkich 

podmiotów odpowiedzialnych za 

organizację transportu oraz jednego 
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podmiotu, który umożliwiłby 

prowadzenie skoordynowanych działań 

w zakresie polityki transportowej na 

większym obszarze niż gmina, a także 

byłby zdolny do wypracowywania 

rozwiązań organizacyjnych, 

sprzyjających integracji różnych 

systemów i form transportu, spójności 

funkcjonalnej obszaru oraz podnoszeniu 

efektywności podejmowania decyzji. 

Istnieje potrzeba stworzenia 

ponadlokalnego podmiotu, który będzie 

koordynować politykę transportową na 

większym obszarze np. powiatu lub 

województwa. 

Edukacja 
 Niski udział transportu publicznego  

w transporcie ogółem. 

 Spadek liczby pasażerów komunikacji 

miejskiej i jednoczesny wzrost liczby 

samochodów osobowych (związany 

m.in. z epidemią covid-19). 

 Brak wystarczającej promocji 

zrównoważonego i niskoemisyjnego 

transportu wśród wszystkich grup 

społecznych. Największy nacisk jest 

kładziony na młodzież - uczniów  

i studentów, którzy często i tak są 

zmuszeni do korzystania z komunikacji 

publicznej, lecz zapomina się o promocji 

takich rozwiązań wśród innych grup. 

Brak wiedzy o alternatywach do 

używanego od lat samochodu sprawia, 

że mieszkańcy nie mają ochoty nawet 

rozważyć korzystania z innych opcji, 

jakimi są np. różne rozwiązania  

w ramach komunikacji publicznej  

i miejskiej. 

 Preferowanie przez mieszkańców 

transportu samochodowego w stosunku 

do transportu publicznego. 

 Wysoki wskaźnik motoryzacji 

indywidualnej w Polsce, sięgający 

610  samochodów na 1000 

mieszkańców. 

 Zbyt mało debat budujących 

świadomość ekologiczną oraz niskie 

zaangażowanie jeśli się odbywają. 

Inne 
 Mieszkańcy wszystko chcą za darmo. 

 Wiele domów jednorodzinnych na 

obrzeżach miast oraz nieruchomości 

wielorodzinnych w centrum w dalszym 

ciągu korzysta z nieekologicznych 

rozwiązań. 
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Wizja miasta idealnego 
w zakresie zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu 
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ZRÓWNOWAŻONY  
I NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT 

 

WIZJA MIASTA 
IDEALNEGO 
 

Prawo 
 Czyste środowisko miejskie - 

ograniczenie zatruwania środowiska 

m.in. przez transport drogowy. 

 Płatny wjazd do miasta dla samochodów 

niespełniających wystarczających 

wymogów emisyjnych. 

 Polskie miasta powinny iść śladem wielu 

europejskich miast wprowadzając opłaty 

wjazdu do miasta lub konieczność 

posiadania niskoemisyjnego pojazdu. 

 Zwiększenie ceny za parkowanie  

w centrum miasta. Zwiększenie obszaru 

płatnego parkowania. Dbałość  

o wyznaczanie miejsc parkowania tak, 

aby samochody parkujące nie blokowały 

części pasów drogowych. 

 Zwiększenie restrykcji w zakresie 

starych samochodów w Polsce 

sprowadzanych z zagranicy. Opłaty za 

wjazd takich samochodów do miasta. 

 Bezpłatne parkingi dla samochodów 

współdzielonych. 

 Na terenie miasta obowiązuje strefa 

czystego transportu, strefa ograniczeń 

prędkości, strefy ograniczonego ruchu  

i strefa ciszy. 

 Zakaz budowy parkingów podziemnych. 

 Zamknięcie konkretnych obszarów  

w centrum miasta, które zachęca 

mieszkańców do korzystania  

z komunikacji miejskiej oraz umożliwia 

ludziom jeszcze większą swobodę 

przemieszczania i ogranicza poziom 

emisji w miastach, a co za tym idzie 

miejską wyspę ciepła. Strefy wolne od 

ruchu indywidualnego, przyjazne 

mieszkańcom odbywającym podróże 

pieszo i na rowerze. Pokonanie oporu 

społecznego.  

 Zielone miasto bez smogu. 

Finanse 
 Wyższe dopłaty do zakupu 

elektrycznych pojazdów. 

 Gwarancja dopłat do serwisowania  

i napraw pojazdów elektrycznych. 

 Eliminacja smogu to m. in. zmiana 

taboru na elektryczny, jednak jest on 

drogi – w jednym z miast planowano 

zakup 4 autobusów, a udało się zakupić 

2 autobusy z ładowarkami. I tak analizy 

wykazują większe zanieczyszczenie 

związane z ogrzewaniem niż z 

transportu. 

 Miasto, w którym transport zbiorowy 

jest bezpłatny lub bardzo tani i 

jednocześnie ma wysoką jakość, a liczba 

samochodów spada zamiast rosnąć. 

 Możliwe do przemierzenia za pomocą 

komunikacji publicznej, bez konieczności 

posiadania auta, w tym dla rodzin, które 

nie musiałyby wybierać pomiędzy 

komfortem auta, a wysokimi opłatami za 

komunikację miejską. 
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Planowanie 
 Dostęp do terenów zielonych w kilka 

minut spacerem dla każdego 

mieszkańca. 

 Miasto skupione na lokalnym rozwoju, 

nieuzależnione od globalnego kapitału - 

wspierające lokalne spółdzielnie  

i przedsiębiorstwa, mieszkalnictwo 

komunalne i kooperatywne,  

a jednocześnie otwarte na migrantów. 

Infrastruktura 
 Tablice informujące przy głównych 

ulicach o czasie przejazdu komunikacją 

miejską i autem. 

 Linie trolejbusowe wszędzie gdzie 

możliwe, bo wielokrotnie tańsze niż 

tramwajowe, a nawet autobusowe (bo 

tańsze w eksploatacji i trwalsze).    

 Stacje ładowania pojazdów 

elektrycznych przy budynkach 

użyteczności publicznej, galeriach 

handlowych, stacjach paliw, dużych 

osiedlach mieszkaniowych. Osiągnięcie 

docelowej liczby punktów ładowania 

pojazdów elektrycznych. 

 Odzyskiwanie energii, która może zostać 

wykorzystana do ładowania pojazdów. 

 Łatwy dostęp do wypożyczalni pojazdów 

elektrycznych. 

 Dobrze gdyby więcej miast przystąpiło 

do sieci międzynarodowych, które 

wspierają monitorowanie emisji gazów 

cieplarnianych i dzielą się wiedzą  

i standardami. 

 Ruch tranzytowy odbywa się wokół 

miasta, a ruch samochodowy w centrum 

jest utrudniony (zasady ruchu utrudniają 

poruszanie się samochodem po mieście, 

zmuszając do korzystania z komunikacji 

publicznej lub roweru). 

 Ograniczenie transportu w centrach 

miast (zmiana modelu przewozu 

ładunków: magazyny poza miastem,  

a w centrum jedynie dystrybucja). 

 Miasto wolne od kongestii oraz hałasu. 

 Sieć drogowa zostaje zasadniczo 

"odchudzona" - adekwatnie do udziału 

poszczególnych modalności w miksie 

mobilności (modal share/split) - drogi 

zostają zamienione na przestrzenie 

zielone, piesze i pasy dla 

mikromobilności. 

 Uspokojony ruch i ograniczony tranzyt. 

 Modal split wygląda następująco: 

 50% transport publiczny (zbiorowy), 

 20% mobilność aktywna 

(piechota/rower), 

 20% transport współdzielony 

(sharing), 

 10% transport indywidualny (auta). 

 Rozwinięty system bezpiecznych tras 

rowerowych i infrastruktury 

towarzyszącej (liczne parkingi dla 

rowerów w całym mieście, stacje 

napraw). 

 Ruch rowerowy traktowany jako 

równoprawny rodzaj ruchu drogowego. 

 Miasto, w którym łatwo i bezpiecznie 

jest się poruszać pieszo i rowerem.  

 Zwiększenie ilości buspasów. Priorytet 

dla planowania buspasów przy każdym 

remoncie większej miejskiej arterii. 

Lepsze rozplanowanie buspasów (tak 

aby było jak najmniej punktów 

generujących korki, czyli jak najmniej 

punktów gdy buspas się kończy). 

Dostosowanie rozkładów jazdy 

autobusów (np. pospiesznych) tak, aby 

w maksymalnym zakresie mogły 
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korzystać z infrastruktury wyposażonej 

w buspas. Pierwszeństwo przejazdu przy 

włączaniu do ruchu i na skrzyżowaniach 

dla autobusów. 

 Komunikacja miejska realną alternatywą 

dla podróży samochodem osobowym.  

 Wszystkie podróże w granicach miasta 

realizowane z wykorzystaniem 

ekologicznie czystych pojazdów 

transportu publicznego (napęd 

elektryczny). 

 Park&Ride i wypożyczalnia rowerów na 

każdej ścieżce wlotowej do miasta 

połączony z wysoką częstotliwością 

kursowania transportu zbiorowego oraz 

lepszą ofertą biletową komunikacji 

publicznej. 

 Miasto ze sprawnie funkcjonującym 

systemem odbywania podróży 

intermodalnych.  

 Priorytet sygnalizacji świetlnej dla 

transportu publicznego. 

 Pojawienie się transportu 

autonomicznego. 

 Większa powierzchnia parkingów 

podziemnych. 

 Wybudowanie obwodnic Warszawy. 

Problem aktualnie jest rozwiązywany. 

 Zwarte miasto i dzielnice krótkich 

odległości, szybkie i łatwe 

przemieszczanie się w mieście i poza 

nim. 

 Korzystanie z przestrzeni publicznej jest 

uregulowane dla wszystkich typów 

pojazdów (prywatnych, 

współdzielonych, zbiorowych), a każda  

z kategorii ma swoje (różne) przywileje  

i obowiązki. 

 Infrastruktura techniczna dostosowana 

do potrzeb pojazdów autonomicznych. 

 Miasto połączone ze swoim obszarem 

funkcjonalnym i innymi ośrodkami 

miejskimi. 

 Wyremontowana infrastruktura.  

 Wydzielone strefy dla pieszych, 

woonerfy, niektóre ulice dozwolone do 

ruchu tylko dla mieszkańców. 

 Dostosowanie architektury miasta do 

jego mieszkańców. Zaadaptowanie już 

istniejących budynków w ekologiczny 

sposób, aby mogły służyć mieszkańcom. 

 Racjonalny i zrównoważony rozwój 

miast i ich obszarów funkcjonalnych - 

dobry dostęp do usług publicznych  

w każdej dzielnicy miasta, brak 

konieczności przemieszczania się 

transportem do innych dzielnic w celu 

załatwienia podstawowych potrzeb. 

 Miasto dostosowane do potrzeb 

wszystkich mieszkańców (dzieci, 

seniorów, osób z niepełnosprawnościami 

itd.), a więc stworzone zgodnie  

z zasadami uniwersalnego 

projektowania. 

 Nowa infrastruktura projektowana 

bezkolizyjnie z drzewami. 

 Likwidacja kładek i przejść podziemnych 

(trudno dostępne dla 

niepełnosprawnych). 

 Miasto bezpieczne dla niechronionych 

uczestników ruchu, z wdrożoną  

i rozumianą przez mieszkańców wizją 

zero czyli zero ofiar śmiertelnych  

w wypadkach drogowych. 

 Wykorzystanie nowych technologii 

(aplikacje na smartfony). 

Koordynacja 
 Wdrażanie idei MaaS (mobilność jako 

usługa). 
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 Bardziej szczegółowa weryfikacja 

pojazdów poruszających się w obrębie 

miasta. 

 Dobre oznakowanie. 

 Skomunikowanie wszystkich obszarów 

północ-południe-zachód-wschód 

umożliwiających wybór transportu 

zbiorowego lub rowerowego jako 

alternatywy dla pojazdu spalinowego. 

Edukacja 
 Wysoki udział podróży realizowanych  

w sposób aktywny (pieszo, rowerem). 

 Idea częstego korzystania z rowerów 

jest szeroko rozpowszechniona wśród 

mieszkańców, chętnie korzystają na co 

dzień z tej formy transportu. 

 Priorytetem jest poszanowanie zieleni, 

wody, zwierząt na terenie miasta. 

 Zielone - z dużą ilością zadbanych 

parków, lasów, drzew, ogrodów 

uprawnych, stref, w których dba się  

o i pielęgnuje przyrodę, ekologiczne 

rozwiązania; chcące integrować 

wszystkie grupy społeczne. 

 Popularyzacja pojazdów zasilanych 

wodorem. 

 Miasto zarządzane partycypacyjne,  

w którym mieszkańcy i organizacje 

pozarządowe są świadomi swoich praw  

i wspólnie podejmują decyzje za 

pomocą różnych narzędzi - paneli 

obywatelskich, ankiet, dyskusji, 

warsztatów, narzędzi online. Duża część 

budżetu podlega deliberacji i głosowaniu 

w ramach budżetu obywatelskiemu. 

 

Inne 
 Należy dążyć do mobilności aktywnej  

w mieście. 

 Bliskie 100% wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii. 

 Miasto reagujące na zmiany klimatu. 

 Miasto inteligentne (smart city) czyli 

stosujące wiele rozwiązań oferowanych 

przez nowoczesne technologie. 

 Wolne chodniki - jako wparcie dla ruchu 

pieszego. Pieszy ma priorytet, potem 

rower, potem komunikacja miejska, 

potem samochód. 
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Propozycje działań i rozwiązań 
w zakresie zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu 
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ZRÓWNOWAŻONY  
I NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT 

 

PRZEDSTAWIONE 
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
I ROZWIĄZAŃ 
 

Prawo 
 Stworzenie przepisu na podstawie 

którego, jednostki samorządu 

terytorialnego otrzymają możliwość 

wprowadzenia przez radę gminy 

kryterium zakazu wjazdu do strefy 

pojazdów o określonym standardzie 

emisji spalin (np.: poniżej EURO 4 dla 

pojazdów benzynowych i EURO 5 dla 

pojazdów z silnikami Diesla). 

 Wprowadzienie prawem stref 

niskoemisyjnych, docelowo strefę dla 

samochodów elektrycznych – otwarta 

kwestia egzekwowania – naklejki na 

samochodach, kamery skanujące 

rejestracje, itp. 

 Bardziej restrykcyjne przeglądy 

techniczne pojazdów (dotyczące emisji 

spalin). 

 Ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych: uwzględnienie 

tramwajów oraz rowerów elektrycznych 

jako pojazdów niskoemisyjnych 

(elektrycznych), ułatwiłoby to gminom 

spełnienie wymogów ustawy 

dotyczących udziału pojazdów 

elektrycznych we flocie użytkowanych 

pojazdów (np. Urząd Miejski w Gdańsku 

posiada rowery elektryczne 

przeznaczone do podróży służbowych, 

ponieważ jednak rower elektryczny nie 

jest uznawany za pojazdy elektryczny, 

UM będzie musiał inwestować w zakup 

samochodów elektrycznych). 

 Ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych: wprowadzenie 

możliwości przeprowadzania przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

testów autonomicznych busów, obecnie 

takie testy może przeprowadzać 

producent pojazdu lub jednostka 

badawcza (autonomiczne połączenia są 

dobrym rozwiązaniem, gdy nie jest 

ekonomiczne uruchamianie linii 

autobusowej). 

 Zakazy / ograniczenia związane  

z transportem w miastach powinny być 

wprowadzane przepisami centralnymi 

(analogicznie jak np. w przypadku 

zakazu palenia w miejscach publicznych, 

który obecnie jest powszechnie 

akceptowany, a przed wprowadzeniem 

spotykał się z krytyką, głównie 

właścicieli lokali, w których zakaz miał 

obowiązywać). 

 Odgórne planowanie transportu dla 

pewnych obszarów, tak by 

zsynchronizować połączenia 

autobusowe z kolejowymi. W ten 

sposób autobusy nie musiałyby 

dojeżdżać do centrum miasta, tylko 

dowoziłyby mieszkańców do pociągów. 

Tu konieczna by była synchronizacja 

rozkładów jazdy.  

 Większa elastyczność przepisów, tak aby 

samorządy mogły podejmować decyzje 

o zastosowaniu danych przepisów (np. 

dotyczących szerokości pasów ruchu), 
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przy jednoczesnym promowaniu przez 

administrację centralną dobrych 

rozwiązań dotyczących miasta 

przyjaznego mieszkańcom. Możliwość 

zwężenia dróg pozwoliłaby na 

przeniesienie priorytetu z ruchu 

tranzytowego przez miasto na 

usprawnienia w komunikacji pomiędzy 

rozciętymi przez ulice obszarami miasta 

– przez budowę skrzyżowań czy przejść 

dla pieszych – priorytet ruch lokalny. 

 Wyznaczenie daty, do kiedy będzie 

można rejestrować samochody  

z silnikami spalinowymi – biorąc pod 

uwagę możliwości mieszkańców Polski. 

Wyeliminowanie pojazdów kopciuchów  

z ruchu przez stacje kontroli pojazdów. 

Póki co wprowadzić system opłat przy 

rejestracji starych samochodów. 

 Zmiany legislacyjne, które 

umożliwią/nakażą integrację różnych 

systemów komunikacji na określonych 

obszarach. Na przykład w określonych 

godzinach w ulice w okolicy szkół. 

 Ustawa o pojeździe współdzielonym – 

nowa konstrukcja prawna, rozwój tej 

formy (np. rowery miejskie, hulajnogi, 

samochody, skutery itp.) aby zmniejszyć 

liczbę osób i firm posiadających własny 

samochód (szacuje się, że 1 samochód 

jest wykorzystywany jedynie w 10%,  

a generuje zanieczyszczenie, koszty dla 

właściciela, generuje zanieczyszczenie  

i zabiera powierzchnię). 

 Narzucanie stref ograniczonego 

transportu do decyzji gminy,  

w zależności od stanu rozwoju 

infrastruktury w danym mieście. 

 Konieczne jest opracowanie nowych 

standardów w zakresie węzłów 

przesiadkowych oraz zapewnienie 

finansowania tych prac. 

 Zapewnienie infrastruktury do 

tankowania wodoru oraz promocji tego 

paliwa. Jeśli nie powstaną stacje 

tankowania tego paliwa utworzone np. 

przez państwowe spółki nie ma 

możliwości eksploatacji pojazdów które 

są nim zasilane. 

 Wprowadzenie dolnego limitu za opłaty 

parkingowe w miastach – rezygnacja  

z górnego limitu. Chodzi o to, by 

narzucić odgórnie wysokie stawki za 

parkowanie, bez ingerowania w decyzję 

samorządów co do konkretnej 

wysokości opłat. Narzucenie „odgórne” 

może wspomóc te samorządy, które  

z różnych względów nie chcą 

samodzielnie podjąć takiej decyzji, 

nawet jeśli uważają ją za słuszną. 

Zaproponowana kwota minimalna to 

około 5-6 zł za godzinę. Ważne też, by 

nie ograniczać możliwości pobierania 

opłat poza dniami roboczymi – ważne 

szczególnie dla miast o znacznym ruchu 

turystycznym. 

 Budżet partycypacyjny – nie powinien 

być regulowany ustawą. 

Finanse 
 Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 

powinien wspierać również 

infrastrukturę tramwajową oraz rowery 

niskoemisyjne (nie tylko sektor 

motoryzacyjny). 

 Stworzenie nowych taryf, które będą 

premiować odzysk energii oraz 

wykorzystanie samochodów 

elektrycznych jako jej magazynu. 
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 Dopłaty do zakupu rowerów cargo (np. 

„500+ / 1000+”). Takie dopłaty 

wprowadziły Norwegia i Niemcy. 

 Wprowadzanie przez samorządy ulg  

w korzystaniu z transportu publicznego 

(np. ulgi dla określonych grup, bilety 

roczne).  

 Należy zastanowić się czy nie 

wprowadzić systemu restrykcji i nagród 

– np. w postaci zwolnienia z opłat. 

 Aktywne i zdecydowane działania 

wspierające powrót mieszkańców do 

używania transportu zbiorowego  

(w związku z epidemią covid-19)- niższe 

ceny, lepsza jakość przewozów, lepsza 

dostępność. 

 Wprowadzenie programu wsparcia dla 

tworzenia magazynów energii. 

 Zlikwidowanie lub wprowadzenie niskich 

opłat za parkowanie pojazdów 

niskoemisyjnych w centrach miast. 

 Zwiększenie dostępności funduszy na 

zakup pojazdów nisko- i zeroemisyjnych 

wykorzystywanych w transporcie 

publicznym. 

 Klastry energetyczne (stworzenie 

warunków do rozwoju). 

 Wykorzystanie środków z kolejnej 

perspektywy finansowej UE w formule 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych 

(ZIT) – jest to szansa dla wielu gmin  

i warto przygotować się do niej i pomóc 

gminom, które jeszcze nie korzystały  

i nie realizowały takich projektów, by 

realizowane inwestycje były dobrej 

jakości (np. by nie budować krętych 

ścieżek rowerowych wyłożonych kostką 

Bauma. 

Koordynacja 
 Wdrożenie mobility as a service - idea  

w fazie rozwojowej, która polega na 

integracji systemu komunikacji miejskiej 

z ofertą firm prywatnych. Zakłada 

stworzenie 1 platformy, gdzie 

użytkownik będzie mógł zaplanować 

podróż wskazując swoje potrzeby  

i jednocześnie będzie mógł opłacić 

każdy z zaproponowanych środków 

transportu w planerze podróży. 

Stworzenie platformy jest trudne, bo 

muszą dojść do porozumienia podmioty 

publiczne i prywatne, a często 

uzgodnienia pomiędzy tylko publicznymi 

lub tylko prywatnymi są problematyczne 

– np. podmioty prywatne konkurują ze 

sobą. 

 W walce o zrównoważony  

i niskoemisyjny transport przede 

wszystkim musimy zacząć od analizy 

zachowań mieszkańców - dlaczego nie 

wybierają komunikacji publicznej, które 

połączenia autobusowe 

/tramwajowe/kolejowe można 

zintensyfikować, zmniejszyć lub 

wprowadzić w ich zakresie zmiany. 

 Zapewnienie integracji różnych aplikacji 

związanych z transportem. W celu ich 

rozwoju niezbędna jest współpraca z ich 

twórcami. 

 Wprowadzanie ruchu 

jednokierunkowego, zamykanie ulic. 

 Pilotażowe wdrożenia stref czystego 

transportu o ograniczonej emisji  

w modelu opartym o porozumienie  

z mieszkańcami. 

 Konieczne jest zapewnianie dostępności 

paliw niskoemisyjnych. Początkowo 

należy wykonać  analizy ,,WTW” (Well-

to-Wheel, od źródła do koła) dla paliw 

odnawialnych, które można by stosować 
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transporcie publicznym, a następnie 

zapewnić dostępność paliwa, które 

zostanie wybrane. 

 Należy zwiększyć wykorzystanie paliw ze 

źródeł odnawialnych jak np. biometan. 

Etapem pośrednim jest poszukiwanie 

nowych rodzajów paliw, które mogą być 

wykorzystane w obecnie 

eksploatowanych silnikach. 

 Zwiększanie bezpieczeństwa ruchu 

lokalnego poprzez wyniesione 

skrzyżowanie lub zmianę nawierzchni. 

 Likwidacja zatok autobusowych – 

spowalnia ruch w centrum, zniechęca do 

korzystania z komunikacji indywidualnej, 

przyspiesza włączenie się do ruchu 

autobusów). 

 Lokalizowanie stojaków rowerowych 

przy przystankach komunikacji miejskiej, 

mogą być wkomponowane w otoczenie, 

estetyczne. 

 Polepszać jakość komunikacji miejskiej: 

system dynamicznej informacji 

pasażerskiej, punktualność, biletomaty 

w środkach komunikacji miejskiej, bilety 

czasowe. 

Partycypacja 
 Konsultacje z mieszkańcami miast np.  

w formie ankiet, ale uwzględnić też 

trzeba osoby wykluczone cyfrowo 

(osoby starsze, które nie mają 

samochodów lub które nie mogą jeździć 

samochodami). 

Edukacja 
 Promowanie przemieszczania się przez 

znane osoby (np. Prezydent, Premier, 

Minister Klimatu) środkami transportu 

publicznego. Taka osoba może 

przemieszczać się np. rowerem, 

pociągiem i w mediach 

społecznościowych publikowana jest 

informacja o tym. 

 Promowanie wśród młodych ludzi 

dojazdu rowerami do szkoły / na 

uczelnię (przy czym powinna być 

zapewniona w tych miejscach 

odpowiednia infrastruktura – stacje 

rowerowe). 

 Kampanie informacyjne wspierające car-

sharing. 

 Odpowiednie kampanie/spoty 

informacyjne skierowane do kierowców, 

którzy jako uczestnicy ruchu drogowego 

mają więcej obowiązków niż piesi, a tym 

samym większą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo na drodze (np. 

dostosowanie się do ograniczeń 

prędkości). Niektóre kampanie kładły 

nacisk na równe rozłożenie obowiązków 

między kierowcą a pieszym, co jest 

błędne.  

 Kampanie w zakresie zrównoważonej 

mobilności powinny być realizowane na 

poziomie gmin i centralnie. Ważne jest 

dotarcie nie tylko do użytkowników, ale 

też do decydentów. 

 Za mało się mówi o całkowitym koszcie 

posiadania własnego samochodu 

osobowego, który jest bardzo wysoki. 

 Kierowanie edukacji do seniorów,  

w kwestii ich potrzeb. 

 W edukacji warto rozwijać modę na 

mobilność, mówić do odbiorców 

językiem korzyści. 

 Promowanie ruchu pieszego – mapa  

z trasami i czasami przejścia (tak jak  

w Krakowie). 

 Prowadzenie działań edukacyjnych  

w zakresie ekologii w szkołach  
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i przedszkolach przez straż miejską 

(przykład z Nysy). Widoczny jest wzrost 

świadomości dzieci w obszarach 

podejmowanych we wcześniejszych 

latach, także te działania są skuteczne. 

Nie zawsze jednak przekładają się na 

konkretny efekt, ponieważ o wielu 

kwestiach decydują rodzice. 

 Praca zdalna, elastyczny czas pracy  

i dywersyfikacja lokalizacji miejsc pracy 

jako sposób zmniejszenia ruchu 

ulicznego. Przykładem mogą być 

programy pilotażowe w urzędach. 

 Zwiększenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa poprzez prowadzenie 

programów edukacyjnych. 

 Ważne są działania 

edukacyjne/komunikacyjne. Dopóki nie 

nastąpi zmiana mentalna, wszelkie 

działania mające na celu ograniczenie 

ruchu samochodów w miastach będą 

spotykały się z oporem mieszkańców 

tych miast i ich peryferii. 
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Dobre praktyki 
w zakresie zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu 
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ZRÓWNOWAŻONY  
I NISKOEMISYJNY 
TRANSPORT 

 

DOBRE PRAKTYKI  
 

 Planowana budowa naziemnej linii 

kolejowej (2 linie) – jest w planach  

w Rzeszowie. 

 Przygotowanie kadr do nowych 

technologii – Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nysie zaplanowała zakup 

samochodów elektrycznych, wyposażenia 

parkingów uczelnianych w ładowarki 

elektryczne (z tzw. czystej energii, bo 

zasilane z paneli fotowoltaicznych), ale 

też planują otwarcie nowych kierunków – 

np. inżynier zrównoważonego rozwoju. 

https://www.facebook.com/RowerowyGdans

k/photos/a.109278946244272/86963791354

1701/?type=3&theater   

 Kampania Rowerowy Maj, której głównym 

organizatorem jest Miasto Gdańsk 

https://rowerowymaj.eu (edycja 2020 

odwołana ze względu na Covid-19) 

 System tras rowerowych w Gdańsku: nie 

wszędzie rowerzyści kierowani są na 

oddzielne ścieżki; w wielu miejscach 

rekomendacja poruszania się rowerzystów 

na drogach (drogi poniżej 30 km/h), pasy 

dla rowerów (drogi od 30 do 50 km/h),  

a oddzielne ścieżki (drogi powyżej 50 

km/h), 

 Konsultacje Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

z mieszkańcami Gdańska: np. Plan 

budowy ogólnodostępnych stacji 

ładowania pojazdów elektrycznych  

w Gdańsku – interaktywne spotkania  

z mieszkańcami, omówienie planów 

miasta, pytania na czacie. 

 Europejski projekt STARS gromadzi 

dziewięciu partnerów wdrażających wokół 

jednego wspólnego celu: zwiększenia 

liczby uczniów jeżdżących rowerem do  

i ze szkoły, którzy wcześniej byliby 

eskortowani samochodem. 

http://starseurope.org/index.php    

 Kraków jako pierwsze miasto w tej części 

Europy przeprowadził innowacyjne 

badania emisji spalin metodą teledetekcji. 

http://mobilnykrakow.pl/wyniki-

innowacyjnych-badan-spalin-w-krakowie  

https://www.facebook.com/RowerowyGdansk/photos/a.109278946244272/869637913541701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RowerowyGdansk/photos/a.109278946244272/869637913541701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RowerowyGdansk/photos/a.109278946244272/869637913541701/?type=3&theater
https://rowerowymaj.eu/
http://starseurope.org/index.php
http://mobilnykrakow.pl/wyniki-innowacyjnych-badan-spalin-w-krakowie
http://mobilnykrakow.pl/wyniki-innowacyjnych-badan-spalin-w-krakowie

