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omówienie 
 

1) „Wczesne” początki -> problem/choroba 

2) Plan działania na rzecz poprawy jakości powietrza Obszaru Metropolitalnego Lizbony -> 
„lekarstwo” 

 Jeden z szeregu pakietów środków poddanych ocenie 

 Wybór środków 

 Główny środek w postaci lizbońskiej strefy niskoemisyjnej 
■ Określenie granic zastosowania 

■ Komunikat publiczny 

■ Monitorowanie strefy niskoemisyjnej 
■ Egzekwowanie 

3) Kilka wniosków / gorących tematów leżących u źródła drugiego planu działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza Obszaru Metropolitalnego Lizbony 
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„Wczesne” początki | „choroba” 

• Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza (zwłaszcza PM10 i NOx) 

■ Powszechność naruszeń przepisów dotyczących „nowych wartości granicznych UE w zakresie 
jakości powietrza” w regionie Obszaru Metropolitalnego Lizbony 

 
 
 

Źródło: Tłumaczenie: 

Source: qualar.apambiente.pt, 2014 Źródło: qualar.apambiente.pt, 2014 

http://qualar.apambiente.pt/
http://qualar.apambiente.pt/
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„Lekarstwa” 

 
 

 
 

► Oficjalny PLAN na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia 
zainicjowany w 2008 r. 

Plano de Melhoria e Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo [Plan 
poprawy jakości powietrza w Lizbonie i Dolinie Tagu] 

► Operacyjny PLAN DZIAŁANIA opublikowany w czerwcu 2009 r. 
Programa de Execução do Plano de Melhoria e Qualidade do Ar de 
Lisboa e Vale do Tejo [Program wdrożenia planu poprawy jakości 

powietrza w Lizbonie i Dolinie Tagu], przewidujący wdrożenie wielu 
strategii politycznych i środków w perspektywie krótkoterminowej 

(do 2 lat) oraz zaangażowanie zainteresowanych stron w 
opracowanie i wdrożenie planu 

 
 
 
 

Źródło: Tłumaczenie: 

Programa de Execução do Plano de Memoria da Qualidade do Ar na Região de 
Lisboa e Vaie do Tejo 
 

Program wdrożenia planu poprawy jakości powietrza w regionie Lizbony i Doliny 
Tagu 
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„Lekarstwa” (plan działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza) 

• KONCENTRACJA WYSIŁKÓW na SEKTORZE TRANSPORTU 

  
• DLACZEGO? To oczywiste ŹRÓDŁO PROBLEMU! 

Najistotniejsze ŚRODKI: 
• HOV+BUS+E (pasy o wysokim natężeniu ruchu i pasy dla autobusów i pojazdów elektrycznych) w 

ramach głównych tras dostępu do miasta); 
• Wdrożenie STREFY NISKOEMISYJNEJ w LIZBONIE 
• Zachęty podatkowe skłaniające do wyposażania POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH i AUTOBUSÓW w 

wyławiacze zanieczyszczeń PM 
• Inne środki przewidziane do zastosowania w ramach własnych środków transportowych (ekologiczna 

jazda, odnawianie floty, przeprojektowanie parkingów i optymalizacja egzekwowania przepisów 
parkingowych, promowanie istniejących systemów „parkuj i jedź” itp.) 
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Źródło: Tłumaczenie: 

average daily PM10 profiles średnie dzienne profile zanieczyszczeń pyłem PM10 

Concentrações médias de PM10 (2009-2011) Średnia koncentracja pyłu PM10 (2009-2011) 

-Avenida da Liberdade (Trafego) - Avenida da Liberdade (ruch drogowy) 

-Entrecarnpos (Trafego) - Entrecampos (ruch drogowy) 

Santa Cruz de Benfica (Trafego) Santa Cruz de Benfica (ruch drogowy) 

Olivais (Fundo) ResteIo (Fundo) Olivais (w głębi) ResteIo (w głębi) 
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„Lekarstwa” (plan działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza) 

 

► jedną z propozycji było 

wdrożenie STREFY NISKOEMISYJNEJ w Lizbonie 

Plano de Melhoria e Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo 
[Plan poprawy jakości powietrza w Lizbonie i Dolinie Tagu] 

► pierwszy projekt i program opublikowane w 2009 r. 
(termin wdrażania wyznaczony na 2010 r. dla pojazdów ciężarowych) 

Rodzaj pojazdu Zasięg 
EURO 

I 
EURO 

II 
EURO 

III 
EURO 

IV 
Data/ Rok 

MAKSYMALNY 
wiek pojazdów 

Wyjątki 

CIĘŻKIE POJAZDY OSOBOWE oś Marquês de Pombal/Terreiro do Paço     31-01-2010 14 lat pojazdy specjalnego przeznaczenia 

    01-01-2012 12 lat pojazdy specjalnego przeznaczenia 

    01-31-2014 9 lat pojazdy specjalnego przeznaczenia 
miasto Lizbona     01-01-2011 15 lat pojazdy specjalnego przeznaczenia 

    01-01-2014 14 lat pojazdy specjalnego przeznaczenia 
CIĘZKIE POJAZDY TOWAROWE oś Marquês de Pombal/Terreiro do Paço     01-31-2012 12 lat pojazdy specjalnego przeznaczenia 

    01-01-2014 9 lat pojazdy specjalnego przeznaczenia 
miasto Lizbona     01-01-2011 15 lat dojazd do Portu w Lizbonie (uprzednia norma EURO) 

    01-01-2014 14 lat dojazd do Portu w Lizbonie (uprzednia norma EURO) 

TAKSÓWKI, LEKKIE POJAZDY 
OSOBOWE i LEKKIE POJAZDY 
TOWAROWE 

miasto Lizbona     01-01-2011 19 lat mieszkańcy +■ pojazdy specjalnego przeznaczenia 

    01-01-2013 17 lat mieszkańcy + pojazdy specjalnego przeznaczenia 
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Plany i programy na rzecz poprawy jakości powietrza w 
regionie Lizbony i Doliny Tagu – 2 edycje (2006 r. i 2007 r.) 
 

zakończenie edycji: Gru 2006 | Sie 2017 
realizacja w: CCDR-LVT 
 

istotna treść wspólna dla obu planów: 
1) Przewidziany szereg strategii politycznych 
i środków w perspektywie krótko- i średnioterminowej 
2) Wybór wyłącznie strategii politycznych 
i środków przynoszących efekty w skali miasta 
3) Koncentracja na środkach w Lizbonie (wewnątrz miasta) 
4) Koncentracja na sektorze transportu 
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Plany i programy na rzecz poprawy jakości powietrza w 
regionie Lizbony i Doliny Tagu ((FCT, CCDR-LVT) – 
koncentracja na sektorze transportu 

Szczegółowa inwentaryzacja emisji 
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Plan poprawy jakości powietrza – koncentracja na sektorze 
transportu 

WYNIKI inwentaryzacji emisji 
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Źródło: Tłumaczenie: 

Emissions in 2014 Emisje w 2014 r. 

Sectors: Sektory: 

Transporte Rodoviário Transport drogowy 

Transporte Aéreo Transport powietrzny 

Transporte Marítimo Transport morski 

Produção de Eletricidade e Vapor Wytwarzanie energii i pary 

Indústria e Construção Przemysł i budownictwo 

Doméstico Gospodarstwa domowe 

Comércio/ Serviços Handel/ usługi 

Agricultura/ Florestas/ Pescas Fontes Biogénícas Rolnictwo/ leśnictwo/ rybołówstwo Źródła biogeniczne 
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Plan poprawy jakości powietrza – koncentracja na sektorze 
transportu 
 

• Ocena sieci stacji monitorujących (PM10) 

 
 
 

Źródło: Tłumaczenie: 

*M10 (Média diária e/ou anual) ipenas estações com eficiência >=85% *M10 (średnia w ujęciu dziennym lub rocznym) – tylko stacje o skuteczności >=85% 

Aglomeração Aglomeracja 

Estradas principais Drogi główne 

expresso er percentagem do valor limite anual ou diário (pior resultado) nas estações 
com eficiência superior a 85% 

wyrażone jako % rocznej lub dziennej wartości granicznej (najgorszy wynik) w 
stacjach o skuteczności wyższej niż 85% 
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Plan poprawy jakości powietrza – koncentracja na sektorze 
transportu 

• Ocena sieci stacji monitorujących (NO2) 
 
 

 
 

Źródło: Tłumaczenie: 

NO2 (media horária e ou media anual) apenas estações com eficiência superior a 
>=85% 

NO2 (średnia w ujęciu godzinowym lub średnia roczna) – tylko stacje o skuteczności 
>=85% 

2006 NO2 expresso em percentagem do valor limite anual ou horário (pior resultado) 
nas estações com eficiência 

2006 NO2 wyrażone jako % rocznej lub godzinowej wartości granicznej (najgorszy 
wynik) w stacjach o skuteczności 

superior a 85%  wyższej niż 85% 

Aglomeração Aglomeracja 

Estradas principais Drogi główne 
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Plan poprawy jakości powietrza – koncentracja na sektorze 
transportu 

Profil zanieczyszczeń NO2 i PM10 – ruch drogowy jako główne źródło emisji 
 wartości szczytowe odzwierciedlają wahania natężenia ruchu (wyraźniejsze wartości 

szczytowe NO2) 

 jednolity rozkład w ramach dni powszednich (nieznaczny wzrost w piątki – stacje drogowe), 
mniejsze stężenie w weekendy 

 
 

Źródło: Tłumaczenie: 

Concentração (ug/m3) Stężenie (ug/m3) 

Tráfego médio horário Średni ruch godzinowy 

Concentração média (ug/m3) Średnie stężenie (ug/m3) 

Av. Liberdade Av. Liberdade 

AMLN Tráfego Płn. obszar metr. – ruch drogowy 

AMLN Fundo Płn. obszar metr. – w głębi obszaru 

AMLS Tráfego Płd. obszar metr. – ruch drogowy 

AMLS Industrial Płd. obszar metr. – tereny przemysłowe 

AMLS Fundo Płd. obszar metr. – w głębi obszaru 

OVTPS Rural Fundo Zach., Dol. Tagu, Płw. Setúbal – w głębi obszarów wiejskich 
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Plan poprawy jakości powietrza – koncentracja na sektorze 
transportu 

Podział źródeł zanieczyszczeń o przekroczonych wartościach granicznych 

 

Poziomy... 
• NO2 

• Stacje drogowe: 
- Av. Liberdade 
- Entrecampos 

- S. C. Benfica 

 

Poziomy... 
• PM10 

• Stacje drogowe: 
- Av. Liberdade 

- Entrecampos 
- S. C. Benfica 
 

 

Poziomy... 
• PM10 

• Stacja przemysłowa: 
 

– Paio Pires 
 

 

• ~ 60% sektor ruchu drogowego • ~ 40% sektor ruchu drogowego • 36% sektor przemysłu 

• N02: »źródła lokalne 

wkład (~ 50%) 

• PM10: » wkład regionalnych źródeł pobocznych (~ 50%) 
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Plany i programy na rzecz poprawy jakości powietrza w 
regionie Lizbony i Doliny Tagu – wybór strategii politycznych i 
środków 

Za dobry przykład zdają się służyć efekty pierwszego planu (wersja z 2009 r.), 
ponieważ... 

1) W pierwszym planie ujęto zbyt wiele (drobnych) środków, co wymagało 
dokonania wyboru 

2) W tym celu powołano grupę międzysektorową 

3) Ten proces zapewnił większe zaangażowanie różnych 
zainteresowanych stron / sektorów gospodarki 

4) Jednak większe zaangażowanie na rzecz realizacji wiązało się z (być 
może) zbyt dużą dozą realizmu, co oznaczało z kolei niższy poziom 
ambicji... 

 
 
 

Program wdrażania pierwszego 

planu poprawy jakości powietrza 

edycja: wrzesień 2009 r. 
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rodzaje strategii politycznych i środków 
uwzględnionych w planach poprawy jakości 
powietrza 

W PRZYPADKU WSZYSTKICH 
UWZGLĘDNIONYCH ŚRODKÓW NALEŻAŁO 
WYSZCZEGÓLNIĆ: 
•  Rodzaj środka (zaproponowany wyłącznie do 

realizacji tego celu lub zintegrowany w ramach 
innych narzędzi, np. w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych) 

•  Okres wdrażania 
•  Kontekst i opis środka 
•  Szacowane ograniczenie zanieczyszczeń NOx 

lub PM10 
•  Koszt inwestycji 
•  Wykonalność / Złożoność realizacji 
•  Odpowiedzialne instytucje 
•  Mierniki w celu oceny następczej 
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przykłady: środki techniczne 

■ środki oparte o MODYFIKACJE TECHNOLOGICZNE, obejmujące nowe 
technologie (pojazdy hybrydowe, elektryczne, pojazdy na gaz ziemny 
lub LPG...) lub rozwiązania „końca rury” dla istniejącej floty 

 

 

Odnawianie floty własnych 
środków transportowych 
Np. Carris 
BIEŻĄCY ŚRODEK 

 
 
 
 
 
Instalacje filtrów cząstek stałych Ź

ró
d

ło
: 

 

B
V

G
, 

2
0

0
4
 

 

Np. ŚRODEK WDROŻONY w aglomeracjach Płd. i Płn. Obsz. Metr. 
Lizbony ŚRODEK ZAPROPONOWANY W RAMACH 1. PLANU 
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przykłady: środki inne niż techniczne 

■ Środki oparte o INNE MODYFIKACJE, w tym zmiany organizacyjne i 
systemowe 

 

Zwiększenie korytarzy autobusowych 

Np. Pasy ruchu autobusowego w Lizbonie są 
całkiem SKUTECZNE ŚRODEK 
ZAPROPONOWANY W RAMACH OBU 
PLANÓW 

 
Obecnie... Zaproponowano 2 wysoko 
wydajnych autobusów (Estrada de Benfica i 
Rua da Junqueira)  

  
Ź

ró
d

ło
: 

A
u

to
m

o
to

r,
 2

0
0

5
 

 

 

Wdrożenie pasów o wysokim natężeniu ruchu 

Np. Instalacja pasów HOV na strukturalnych 
drogach na wjeździe do Lizbony 

ŚRODEK ZAPROPONOWANY W RAMACH 1. 
PLANU, LECZ PÓŹNIEJ ODRZUCONY 

Źródło: Wydział Transportu Stanu Georgia, 2002 
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przykłady: środki inne niż techniczne 

Wdrożenie pasów o wysokim natężeniu ruchu + 
E + BUS 

 Pasy dla pojazdów osobowych przewożących 2 lub 
więcej pasażerów + pojazdów elektrycznych + 
publicznego transportu zbiorowego 

 Cele: promowanie publicznego transportu 
zbiorowego i współdzielenia pojazdów 

 Środek został później odrzucony, jako że w następstwie badania 
wymaganego w ramach wzorców odniesienia IMT (krajowy organ ruchu 
drogowego) wskazał na wysokie koszty i skutki prawne realizacji środka (w 
większości przypadków koncesja na usługi publiczne) 
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ŚRODEK inny niż techniczny wybrany w ramach 1. 
planu poprawy jakości powietrza 

Wdrożenie STREFY NISKOEMISYJNEJ w Lizbonie 
DLA KOMFORTU ODDYCHANIA 

 

 Najlepiej przyjęty środek w ujęciu międzysektorowym 

 Polegał na ograniczeniu ruchu najbardziej 
zanieczyszczających pojazdów w oparciu o 
weryfikację norm EURO 

 Środek wybrano w 2009 r., a jego skuteczne 
wdrożenie miało miejsce 4 lipca 2011 r. 

  



 
ośrodek badań na rzecz ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju 

 
WYDZIAŁ NAUKI I TECHNOLOGII I  
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 

  
Źródło: Tłumaczenie: 

UMA CIDADE MIASTO 

LISBONA LIZBONA 

PARA RESPIRAR DLA KOMFORTOWEGO ODDYCHANIA 

ZER ZER 

Zona de Emmissoes Reduzidas Strefa Ograniczonych Emisji 

a partir del5 janeiro 2015 SÓ CIRCULAM VEÍCULOS MENOS POLUENTES od 5 stycznia 2015 r. zezwala się na przejazdy WYŁĄCZNIE POJAZDÓW 
POWODUJĄCYCH MNIEJSZE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

dias úteis 7h - 21 h dni powszednie w godz. 7:00 – 21:00 

ZONA 2 STREFA 2 

3a fase ZER LISBOA 3. etap ZER LIZBONA 

O que muda? Co się zmienia? 

ZONA 1 9 STREFA 1 9 

só circulam veículos de 2000 e posteriores' zezwala się na przejazdy wyłącznie pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. lub 
później 

zona 2 strefa 2 

só circulam veículos zezwala się na przejazdy wyłącznie 

de 1996 e posteriores* pojazdów wyprodukowanych w 1996 r. lub później* 

Atravessamentos permitidos  Dozwolone przekroczenia  

Limite ZER Lisboa Granice ZER Lizbona 

dias úteis 7h - 21 h dni powszednie w godz. 7:00 – 21:00 

ou com emissões similares lub o podobnym poziomie emisji 

+ informações em + informacje na 

www.cm-lisboa.pt www.cm-lisboa.pt 

808 20 32 32 808 20 32 32 
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niektóre środki ujęte w 2. planie poprawy jakości 
powietrza (2017 r.) 

a) strategie polityczne i środki, które zostały już wdrożone całkowicie lub 
częściowo 
E1 Wzmocnienie strefy niskoemisyjnej Lizbony 

E2 Uregulowanie ruchu wszystkich pojazdów turystycznych w Lizbonie 

E3 Odpowiednie modyfikacje strukturalne w mieście w zakresie mobilności wewnętrznej (na terenie 
miasta Lizbony i między sąsiednimi gminami) 

E4 Poprawa wydajności własnych środków transportowych, zwłaszcza będących w zarządzie publicznym 

E5 Środki na rzecz propagowania mobilności elektrycznej 

E6 Ograniczenie emisji dyfuzyjnego pyłu zawieszonego z przemysłu żelaza w Płd. Obsz. Metr. Lizbony 

E7 Wdrożenie środków gospodarczych wspierających transformację modalną publicznego transportu 
zbiorowego (rozwiązania bazujące na cenie) 

*ZER - Zona de Emissões Reduzidas | Strefa niskoemisyjna 
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niektóre środki ujęte w 2. planie poprawy jakości 
powietrza (2017 r.) 

b) strategie polityczne i środki zaproponowane konkretnie w ramach 
planu poprawy jakości powietrza 

P1 Rozszerzenie strefy niskoemisyjnej w Lizbonie 
P2 Wdrożenie planów mobilności dla wszystkich przedsiębiorstw i głównych operatorów przewozowych w 

Lizbonie, zwłaszcza tych poruszających się po centrum miasta (wewnątrz strefy niskoemisyjnej) 
P3 Przeprojektowanie ram prawnych obowiązujących w Lizbonie w zakresie załadunku i rozładunku 

towarów w celu promowania bardziej ekologicznych rozwiązań logistycznych (zapewniających lepsze 
efekty pod względem ochrony środowiska) 

P4 Propagowanie dobrych praktyk w zakresie emisji pyłu zawieszonego pochodzących z przemysłu 
rozbiórkowego i budowlanego 

P5 Opracowanie planu komunikacyjno-informacyjnego na rzecz mobilności, jakości powietrza i ochrony 
środowiska 

P6 Podnoszenie świadomości grup docelowych w zakresie jakości powietrza i mobilności 

P7 Wdrożenie awaryjnego planu operacyjnego uruchamianego w sytuacjach znacznego 
zanieczyszczenia powietrza w regionie Lizbony i Doliny Tagu 

*ZER -- Zona de Emissões Reduzidas | Strefa niskoemisyjna 
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niektóre środki ujęte w 2. planie poprawy jakości 
powietrza (2017 r.) 

b) strategie polityczne i środki zaproponowane konkretnie w ramach 
planu poprawy jakości powietrza 

P2 

Wdrożenie planów mobilności dla wszystkich przedsiębiorstw i głównych operatorów 
przewozowych w Lizbonie, zwłaszcza tych poruszających się po centrum miasta (wewnątrz 
strefy niskoemisyjnej) 
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 Wiele środków nie dociera do części istotnych grup 
docelowych, z których niektóre odgrywają istotną rolę w 
centrum miasta i codziennych przejazdach (np. systemy 
parkingowe) 

 Pojęcie „plany mobilności” obejmuje szeroki zbiór 
specjalnych środków, zatem elastyczność jest jedną z jego 
głównych zalet 

 Plany mobilności powinny uwzględniać własne wskaźniki 
pomiarowe w czasie i umożliwiać adaptację w 
indywidualnych ramach czasowych 
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niektóre środki ujęte w 2. planie poprawy jakości 
powietrza (2017 r.) 

b) strategie polityczne i środki zaproponowane konkretnie w ramach 
planu poprawy jakości powietrza 
 

P3 Przeprojektowanie ram prawnych obowiązujących w Lizbonie w zakresie załadunku i 
rozładunku towarów w celu promowania bardziej ekologicznych rozwiązań logistycznych 

 

 Miejskie procesy logistyczne mają istotny wpływ na 
efektywność miasta 

 Nie istnieje wiele narzędzi zwiększających efektywność 
środowiskową, zatem być może sprawdziłyby się niektóre 
narzędzia pierwotnie stosowane do pojazdów osobowych 

 Możliwym do zastosowania narzędziem byłoby 
zapewnianie bardziej ekologicznym pojazdom (np. 
elektrycznym pojazdom lekkim) stosunkowej przewagi w 
zakresie wykorzystywania przestrzeni publicznej do 
załadunku/rozładunku (cena lub czas rozładunku) 
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środki stałe w ramach 2. planu poprawy jakości 
powietrza (2017 r.) 

b) strategie polityczne i środki zaproponowane konkretnie w ramach 
planu poprawy jakości powietrza 
 

P7 
Wdrożenie awaryjnego planu operacyjnego uruchamianego w sytuacjach znacznego 
zanieczyszczenia powietrza w regionie Lizbony i Doliny Tagu 
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 Należy opracować plany awaryjne lub interwencyjne we 
współpracy z Systemami Prognozowania Jakości Powietrza, aby 
umożliwić wczesne przyjmowanie środków krótkoterminowych. 
Przykłady: 

 Ograniczanie obszarów przeznaczonych dla ruchu 
drogowego/ obszarów parkingowych 

 Ograniczanie prędkości na niektórych drogach głównych 

 Wdrażanie zezwoleń na wjazd do Lizbony w oparciu o 
naprzemienny system tablic 

 Częściowe lub całkowite obniżenie cen korzystania z 
publicznego transportu zbiorowego 

 … 
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PLAN POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA I 
NAJWAŻNEJSZE strategie polityczne i środki 

b) strategie polityczne i środki zaproponowane konkretnie w ramach 
planu poprawy jakości powietrza 
 
 

P1 Rozszerzenie strefy niskoemisyjnej w Lizbonie 
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 Rozszerzenie wymogów technologicznych dla strefy 
niskoemisyjnej w Lizbonie w celu wdrożenia 4. ETAPU (etap 
III rozpoczął się 15.01.2015) do: 

 STREFA 1 co najmniej Euro 4/IV (2005) 

 STREFA 2 co najmniej Euro 3/III (2000) 

 Ocena i przegląd kontrolny systemu 

 Zmiany (na małą skalę) w odniesieniu do odstępstw (np. 
pojazdy historyczne/klasyczne) 

 

*ZER -- Zona de Emissões Reduzidas | Strefa niskoemisyjna 
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ZER – LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 
3) 

Granice lizbońskiej strefy niskoemisyjnej 

(STREFA 2) 

Ok. 1/3 miasta, granice: Av. Ceuta, Eixo Norte-Sul, Av. 
Forças Armadas, Av. EUA, Av. Marechal António Spínola, 
Av. Santo Condestável, Av. Infante D. Henrique 

(STREFA 1) 

„W głębi starego miasta” 

• Wdrożono dnia 15 stycznia 2015 r. 
etap 1 wdrożono w STREFIE 1 dnia 4 lipca 2011 r. 

etap 2 wdrożono dnia 1 kwietnia 2012 r. 
 

• od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU, w godz. 7:00 – 21:00 

 
• POJAZDY CIĘŻAROWE, AUTOBUSY, samochody 

osobowe 

(benzyna i diesel) 
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• WYMOGI TECHNOLOGICZNE DLA STREFY 1: co najmniej 
Euro 3/III, dla STREFY 2 co najmniej Euro 2/II 

 
• ODSTĘPSTWA: 

 
pojazdy służb ratunkowych, samochody osobowe dla osób 

o ograniczonej zdolności poruszania się, pojazdy 
historyczne, pojazdy mieszkańców miasta, 

pojazdy na gaz ziemny i LPG, motocykle, 
pojazdy policyjne i wojskowe, 

taksówki (inny system i kalendarz). 
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LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 
3) – inne aspekty 

 

 

SPOSÓB EGZEKWOWANIA: 

• KONTROLA RĘCZNA 

• Bezpośrednie obserwacje rejestru pojazdów 

• Uzupełnione o tzw. „Dni Strefy Niskoemisyjnej” 
("DIAS ZER"), w których 

kontroli towarzyszą szczegółowe objaśnienia 

idei strefy, jej celów i dotychczasowych efektów 
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LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 3) – 
aktualizacja wyników 

JAKOŚĆ POWIETRZA – OCENA PRAWNA STACJA MONITORUJĄCA Av. LIBERDADE 
 

Pył zawieszony  
PM10 

 Ś
re

d
n

ia
 k

o
n

c
e
n

tr
a

c
ja

 w
 u

ję
c
iu

 r
o

c
z
n

y
m

 P
M

1
0
 

(H
g

/m
3
) 

 D
z
ie

n
n

e
 p

rz
e

k
ro

c
z
e
n

ia
 w

a
rt

o
ś
c

i 
g

ra
n

ic
z
n

y
c

h
 w

 

u
ję

c
iu

 r
o

c
z
n

y
m

 

 Rok  



 
ośrodek badań na rzecz ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju 

 
WYDZIAŁ NAUKI I TECHNOLOGII I  
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 

LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 3) – 
aktualizacja wyników 

JAKOŚĆ POWIETRZA – OCENA PRAWNA STACJA MONITORUJĄCA 
Av. LIBERDADE 

 

Dwutlenek azotu 

NO2 
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LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 3) – 
aktualizacja wyników 

ŚREDNI STRUMIEŃ RUCHU – ŚREDNIE DZIENNE STRUMIENIE RUCHU 
(2011–2016 r.) 

Średni strumień ruchu  
(TMD médio) 
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ŹRÓDŁO: GERTRUDE  
 

Źródło: Tłumaczenie: 

Tráfego Médio Diário médio Średnie dzienne natężenie ruchu 

Média Średnia 

Dentro ZER W strefie niskoemisyjnej 

Fora ZER Poza strefą niskoemisyjną 
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LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 3) – 
aktualizacja wyników 

ROZWÓJ FLOTY POJAZDÓW 

Liczba pojazdów FCT/UNL DMMT/CML 
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Źródło: Tłumaczenie: 

Ligeiros de passageiros Lekkie samochody osobowe 

Ligeiros de mercadorias Lekkie pojazdy towarowe 

Pesados de passageiros Ciężkie pojazdy osobowe 

Pesados de mercadorias Ciężkie pojazdy towarowe 

Táxis Taksówki 

2011 before ZER 2011 przed wprowadzeniem strefy niskoemisyjnej 

Ligeiros Passageiros Lekkie samochody osobowe 

Ligeiros Mercadorias Lekkie pojazdy towarowe 

Pesados Passageiros Ciężkie pojazdy osobowe 

Pesados Mercadorias Ciężkie pojazdy towarowe 

Táxis Taksówki 

2015 ZER 3rd STAGE 3 etap strefy niskoemisyjnej (2015 r.) 

Euro 6  Euro 6  

Euro 5  Euro 5  

Euro 4  Euro 4  

Euro 3  Euro 3  

Euro 2  Euro 2  

Euro 1 Euro 1 
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LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 3) – 
aktualizacja wyników 

ROZWÓJ POSZCZEGÓLNYCH FLOT POJAZDÓW 

Rejestr licencji taksówkarskich w Zarządzie Miasta Lizbony (2011, 2014 r.) 

 
Źródło: Tłumaczenie: 

Pre-EURO Przed EURO 

EURO EURO 
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LIZBOŃSKA STREFA NISKOEMISYJNA (etap 3) – 
aktualizacja wyników 

MOŻLIWOŚCI / ZAGROŻENIA 
 

A. Lizbońska strefa niskoemisyjna wymaga niemal stałego planu 
komunikacyjnego, aby móc zapewnić realizację założonych celów 

B. Strefa niskoemisyjna stanowi środek, który wymaga częstych 
objaśnień, aby nie był postrzegany jako środek sprzyjający 
nierównościom społecznym (liczy się poziom emisji, nie rok produkcji 
pojazdu) 

C. Strefa niskoemisyjna musi rozszerzać swój zakres i format 
zastosowania (aby zapewnić użytkownikom miasta czytelny przekaz w 
zakresie stosowanych zasad) 

D. Egzekwowanie i utrzymanie wiarygodności wymaga kontroli 
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Strategie polityczne i środki stosowane obecnie w Lizbonie 

KILKA INNYCH PRZYKŁADÓW 

 Planowanie i interwencje w zakresie infrastruktury 

dawniej 

 

obecnie 

 

 Poprawa i upowszechnianie intermodalności w ramach rozwiązań „Parkuj i jedź” 
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Źródło: Tłumaczenie: 

Parques dissuasores Parkingi typu „Parkuj i jedź” 

A construir ou noves lugares a disponibilizar ao publico (lugares e data de abrtura 
conheccida) 

Budowa lub udostępnianie nowych miejsc (znane miejsce i data otwarcia) 

Metro da Pontinha/ nova Feira Popular  Metro da Pontinha/ nova Feira Popular  

1700 lugares 1700 miejsc 

Metro da Ameixoeira / Santa Clara Metro da Ameixoeira / Santa Clara 

530 (1o win. 2017) + 400 lugares 530 (1 kw. 2017) + 400 miejsc 

Estádio de Alvalade Estádio de Alvalade 

200 lugares — dezembro 2016 200 miejsc — grudzień 2016 

Estádio da Luz 800 lugares —1° trim 2017 Estádio da Luz 800 miejsc — 1 kw. 2017 

Areeiro — Rua Manuel Gouvela 300 lugares — 2o trim, 2017 Areeiro — Rua Manuel Gouvela 300 miejsc — 2 kw. 2017 

Pedroucos Pedroucos 

150 lugares. 150 miejsc. 

Metro da Bela Vista Metro da Bela Vista 

(centro comercial/Pingo Doce) (centrum handlowe/ Pingo Doce) 

375 lugares—dezembro 2015 375 miejsc — grudzień 2015 
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Strategie polityczne i środki stosowane obecnie w Lizbonie 

KILKA INNYCH PRZYKŁADÓW 
 

 Integracja różnych rodzajów transportu w ramach jednego rodzaju biletu oraz przy 
zastosowaniu łatwiejszych rozwiązań multimodalnych (m.in. od kwietnia 2019 r. na terenie 
Obszaru Metropolitalnego obowiązywać będzie prawdziwy bilet okresowy) 

 

 Wdrożenie prawdziwego „otoczenia dla rowerów i „miękkich” środków transportu” w mieście 
(60 -> 200 km ścieżek rowerowych w ramach sieci) 

 Ź
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 Usługi przewozowe na telefon 

 Wspólne użytkowanie rowerów, skuterów i 
samochodów miejskich 

 

Źródło: Tłumaczenie: 

Ciclovias em Lisboa Ścieżki rowerowe w Lizbonie 
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Strategie polityczne i środki w Lizbonie – jak będzie „jutro”? 
 

 Integracja różnych usług świadczonych w zakresie mobilności za pomocą aplikacji 
instalowanych na smartfonach 

 Bardziej złożone, zintegrowane systemy zarządzania transportem 

 Wiele podmiotów, wiele rozwiązań wymaga SZYBKIEJ REAKCJI NA NOWE WYZWANIA 

Uwagi mile widziane! Napisz na adres: 

htente@fct.unl.pt 
 
 

 
 
 

mailto:htente@fct.unl.pt

