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Wskazówki dla czytelnika 
 

Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące 

konkretnych tematów związanych z Planowaniem 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Jest on 

oparty na koncepcji SUMP, nakreślonej w pakiecie 

Komisji Europejskiej dotyczącym mobilności w 

miastach1 i opisanej szczegółowo w europejskich 

wytycznych SUMP (wydanie drugie)2. 

 
Zrównoważone Planowanie Mobilności Miejskiej jest 

strategicznym i zintegrowanym podejściem do 

rozwiązywania problemów związanych ze 

złożonością transportu miejskiego. Jego głównym 

celem jest poprawa dostępności i jakości życia 

poprzez przejście na zrównoważoną mobilność. 

SUMP opowiada się za podejmowaniem decyzji w 

oparciu o fakty, kierując się długoterminową wizją 

zrównoważonej mobilności. Jako kluczowe elementy 

wymaga to dokładnej oceny obecnej sytuacji i 

przyszłych trendów, szeroko popieranej wspólnej 

wizji z celami strategicznymi oraz zintegrowanego 

zestawu działań regulacyjnych, promocyjnych, 

finansowych, technicznych i infrastrukturalnych 

służących realizacji celów, których realizacji 

powinien towarzyszyć wiarygodny monitoring i 

ocena. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść 

do planowania, SUMP kładzie szczególny nacisk na 

zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy, 

koordynację polityki między sektorami (transport, 

zagospodarowanie terenu, środowisko, rozwój 

gospodarczy, polityka społeczna, zdrowie, 

bezpieczeństwo, energia, itp.) oraz szeroką 

współpracę na różnych szczeblach administracji i z 

podmiotami prywatnymi. 

 
Niniejszy dokument stanowi część kompendium 

przewodników i informacji, które uzupełniają świeżo 

zaktualizowaną drugą edycję wytycznych SUMP. 

Przedstawiają one bardziej szczegółowo trudne 

aspekty planowania, zawierają wskazówki dotyczące 

 
konkretnych kontekstów lub skupiają się na ważnych 

obszarach polityki. Istnieją dwa rodzaje 

dokumentów: Podczas gdy „Przewodniki 

tematyczne” zawierają kompleksowe zalecenia 

dotyczące planowania w zakresie ustalonych 

tematów, „Informacje dla praktyków” są mniej 

rozbudowanymi dokumentami dotyczącymi 

pojawiających się tematów o wyższym poziomie 

niepewności. 

 
Przewodniki i informacje na temat tego, jak poruszać 

następujące tematy w procesie SUMP, są 

opublikowane razem z drugim wydaniem 

Wytycznych SUMP w 2019 roku: 

 
• Proces planowania: Uczestnictwo; 

Monitorowanie i ocena; Współpraca 

instytucjonalna; Wybór działań; Planowanie 

działań; Finansowanie; Zamówienia publiczne. 

 
• Konteksty: Regiony metropolitalne; Regiony 

policentryczne; Mniejsze miasta; Wsparcie 

krajowe. 

 
• Obszary polityki: Bezpieczeństwo; Zdrowie; 

Energia (SECAPs); Logistyka; Chodzenie pieszo; 

Jazda na rowerze; Parkowanie; Wspólna 

mobilność; Mobilność jako usługa; Inteligentne 

systemy transportowe; Elektryfikacja; Regulacja 

dostępu; Automatyzacja. 

 
Stanowią one część rosnącej bazy wiedzy, która 

będzie regularnie aktualizowana o nowe wytyczne. 

Wszystkie najnowsze dokumenty można zawsze 

znaleźć w sekcji „Plany Mobilności” na portalu 

mobilności miejskiej Komisji Europejskiej Eltis 

(www.eltis.org). 

 
 
 
 

 
 

1 Załącznik 1 do COM (2013) 91. 
2 Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH (redakcja), Wytyczne 

dla opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej, 

wydanie drugie. 
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1. Wstęp 

 
1.1 Informacje o dokumencie 

 
Niniejszy dokument stanowi opis, skierowany do 

specjalistów i planistów w zakresie transportu 

miejskiego, tego w jaki sposób można odnieść zasady 

dotyczące dostępu pojazdów do miast (UVAR /Urban 

Vehicle Access Regulations/) do procesów w planach 

zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP 

/Sustainable Urban Mobility Plans/). Jest on częścią 

serii wytycznych, które szczegółowo opisują proces 

SUMP i realizację działań w ramach SUMP. 

 
Dokument ten odnosi się również do działań DG 

MOVE Komisji Europejskiej w zakresie UVAR. 

 
• W 2017 r. DG MOVE Komisji Europejskiej 

opublikowała opracowanie „Zasady dotyczące 

dostępu pojazdów do miast “3. 

 
• W latach 2018-2019 miał miejsce proces 

współtworzenia, w którym uczestniczyli 

użytkownicy dróg, przemysł, organizacje 

pozarządowe i władze (krajowe, regionalne i 

lokalne) zaangażowane we wdrażanie systemów 

regulacji dotyczących dostępu do pojazdów 

miejskich lub dotknięte skutkami takiego 

wdrożenia w całej Europie. Proces ten zakończył 

się w lutym 2019 r. Pięć grup roboczych 

opracowało ramy koncepcyjne w pięciu 

obszarach tematycznych: informacja dla 

użytkowników końcowych; UVAR jako część 

zintegrowanego podejścia; egzekwowanie; 

wdrożenie techniczne (odnoszące się do opcji 

technologicznych zarządzania UVAR); oraz zbiór 

najlepszych praktyk. 

 
• W czerwcu 2019 r. rozpoczęto realizację projektu 

UE Horizon 2020 ReVeAL (Regulowanie dostępu 

pojazdów w celu zwiększenia zdolności do życia 

 
 

/Regulating Vehicle Access for Improved 

Liveability/). ReVeAL zajmie się UVAR oraz tym, w 

jaki sposób wpływają na nie zmieniające się 

warunki mobilności, zarządzanie miastem, 

potrzeby użytkowników i technologia. 

 
Przewodnik tematyczny rozpoczyna się od ustalenia 

scenariusza: definiuje się koncepcję UVAR i 

wprowadza typologię. Wyjaśniono związek 

pomiędzy celami polityki, które miasto chce 

osiągnąć, a typem UVAR (sekcja 1.2). Ścisła 

współzależność pomiędzy UVAR i SUMP została 

wyjaśniona w sekcji 1.3. 

 
W rozdziale 2, UVAR zostało umieszczone w 

kontekście ośmiu zasad SUMP: planowanie dla 

miasta funkcjonalnego (2.1); opracowanie 

długoterminowej wizji i jasnego planu wdrożenia 

(2.2); ocena obecnych i przyszłych wyników (2.3); 

rozwój wszystkich rodzajów transportu w sposób 

zintegrowany (2.4); współpraca ponad granicami 

instytucjonalnymi (2.5); zaangażowanie 

mieszkańców i interesariuszy (2.6); monitorowanie i 

ocena (2.7); oraz zapewnienie jakości (2.8). 

 
W rozdziale 3, UVAR jest związane z etapami SUMP, 

obejmującymi fazę tworzenia i analizy (3.1), strategię 

i rozwój (3.2), planowanie działań (3.3) oraz 

wdrażanie i monitorowanie (3.4). 

 
Wreszcie, w rozdziale 4 przedstawiono szczegółowo 

sześć tematów związanych z zasadami UVAR: 

własność, akceptacja i kupno udziałów przez 

interesariuszy (4.1); zasady UVAR jako część 

zintegrowanego pakietu działań (4.2); zasady UVAR i 

fracht (4.3); zasady UVAR i osoby odwiedzające 

sporadycznie (4.4); zasady UVAR i finansowanie 

SUMP (4.5); oraz sposób, w jaki zasady UVAR mogą 

się zmieniać (4.6). 

 
Dokument kończy się materiałami źródłowymi i 

glosariuszem. 

 

 
 

3      https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_en, autorstwa 

ISINNOVA i PWC 
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1.2 Co mamy na myśli, gdy mówimy o 

UVAR 

 
UVAR można szeroko zdefiniować jako „działania 

mające na celu regulację dostępu pojazdów 

silnikowych do infrastruktury miejskiej”. W związku z 

tym na obszarach miejskich przyjęto kilka technik i 

typologii regulujących dostęp pojazdów do 

infrastruktury miejskiej4. 

 
Oprócz interwencji fizycznych, które albo 

uniemożliwiają pojazdom wjazd na ulicę lub do 

określonej strefy (np. szlabanów), albo spowalniają 

cały ruch w danej strefie (np. strefy z prędkością 30 

km/h lub woonerfs5), UVAR-y ograniczają lub 

regulują niektóre lub wszystkie rodzaje ruchu 

drogowego poprzez politykę lub opłaty. Można je 

podzielić na pięć obszernych kategorii: 

 
• Opłaty: Pojazdy są obciążane opłatą za wjazd lub 

przejazd w obrębie określonego obszaru. Różnice 

obejmują opłaty za przejazd drogami miejskimi, 

opłaty „korkowe”, opłaty kordonowe, opłaty 

obszarowe i opłaty za kilometry miejskie. 

 
• Emisja spalin: Reguluje ruch pojazdów w 

określonym obszarze w oparciu o poziom 

zanieczyszczeń emitowany przez pojazd (np. 

Euro 3 i powyżej, brak pojazdów z silnikiem diesla, 

itp.) Zmiany obejmują Strefy Niskiej Emisji (LEZ 

/Low Emission Zones/), Strefy Bardzo Niskiej Emisji 

(ULEZ /Ultra-Low Emission Zones), oraz Strefy 

Zerowej Emisji (ZEZ /Zero Emission Zones/). 

 
• Mieszkaniowe / Centra Historyczne: Ogranicza 

ruch pojazdów na określonym obszarze w 

oparciu o relacje kierowców do obszaru, tj. 

mieszkańców, właścicieli sklepów lub firm, itp. 

Warianty obejmują: Włoski ZTL (strefa 

ograniczonego ruchu) i hiszpańskie super 

kwartały. 

 
• Strefy dla pieszych. Uniemożliwiają dostęp do 

ulicy lub strefy wszystkim oprócz osób 

poruszających się pieszo. Zazwyczaj dozwolone 

są rowery i dostawy z wąskim oknem czasowym. 

Odstępstwa obejmują wyjątki dla rowerów, 

dostaw, pojazdów serwisowych oraz dla 

nielicznych mieszkańców danego kwartału lub 

ulicy. 

 
• Zasady i ograniczenia dotyczące samochodów 

ciężarowych i/lub dostaw. 

 
Obecnie panuje powszechna zgoda co do tego, że po 

wdrożeniu zasad UVAR powinny one zostać włączone 

do większego planu transportu i mobilności. Lokalny 

lub regionalny SUMP służy dla nich jako idealny 

nośnik. UVAR wspierają promowanie działań na rzecz 

zrównoważonej mobilności w danych 

okolicznościach, regulując przepływy ruchu i 

pomagając w osiągnięciu zgodności z przepisami 

dotyczącymi jakości powietrza. Oba elementy są 

kluczowymi celami SUMP. 

 

 
 

 
 

4 Dokument roboczy służb Komisji. Wezwanie do opracowania przepisów 

dotyczących dostępu do inteligentniejszych przepisów dotyczących 

dostępu pojazdów do miast, Bruksela, 17.12.2013 SWD(2013) 526 wersja 

ostateczna 

 
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Woonerf 

Dobra praktyka: 

Dzięki UVAR w Sztokholmie miasto stało się bardziej 

dostępne - czas oczekiwania w kolejkach skrócił się 

od 30% do 50%, a natężenie ruchu od 20% do 25%. 

Ponadto ograniczenie niebezpiecznych emisji, takich 

jak tlenek węgla (14%), PM10 (13%) i lotne związki 

organiczne (13%), przyczyniło się do poprawy jakości 

powietrza w całym mieście (DG MOVE, 2017). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woonerf
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W ramach SUMP, następujące sposoby klasyfikowania UVAR mogą być użyteczne jako przykład: 

 
Cele programu • Poprawa jakości powietrza 

• Zmniejszenie zatorów komunikacyjnych 

• Zachowanie  krajobrazu  miejskiego/zachowanie  tradycyjnego 
wizualnego charakteru miejsca (historyczne centra miast) 

• Łagodzenie zmian klimatu 

• Jakość życia i atrakcyjność 

• Redukcja hałasu 

• Bezpieczeństwo drogowe 

• Redystrybucja przestrzeni drogowej 

• Zwiększanie dochodów 
• … 

Pojazdy docelowe • Transport towarowy i usługowy 

• Transport pasażerski, korzystanie z samochodów prywatnych lub 
systemów zbiorowych 

• Typ pojazdu - klasy zanieczyszczeń 

• Typ pojazdu - wymiary i waga (quady, ciężarówki, +3,5 tony itp.) 

• Cel podróży (dojazd do pracy, dostawa itp.) 

• Rodzaj użytkownika drogi (mieszkańcy, taksówki itp.) 
• … 

Rodzaj zasad dostępu • Zakaz/ograniczenie 

• Opłaty 

• Ograniczenie(-a) przepustowości obszaru 

• Doradztwo6 

• … 

Projekt programu • Płatna obwodnica 

• Bazujące na dystansie (dla opłat) 

• Bazujące na czasie 

• Obszar bazujący na zezwoleniu/licencji 

• Bazujące na punktach 

• Bazujące na systemie kordonowym 

• Super kwartały: program dostępu na poziomie dzielnicy 
• … 

Okres czasu • Stały (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) 

• Dni tygodnia a weekendy 

• Sezonowy 

• Godziny szczytu lub część dnia 

• Reaktywne, np. podczas epizodów wysokiego zanieczyszczenia 

• Okazjonalnie, np. podczas dużych imprez 
• … 

Technologiczne warianty wdrażania i 
egzekwowania (często stosowane razem) 

• Ręczna kontrola i naklejki na szyby przednie/ręczny pobór opłat 
drogowych 

• Automatyczne rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych 
(ANPR /Automated Number Plate Recognition/) 

• Specjalistyczna komunikacja krótkiego zasięgu (DSRC /Dedicated 
Short Range Communication/) 

• Globalny System Nawigacji Satelitarnej/sieci komórkowe (GNSS/CN 
/Global Navigation Satellite System/Cellular Networks/) 

• … 

 
6 Np. program alarmowy Feinstaub w Stuttgarcie (Niemcy) zachęca pojazdy do niewjeżdżania do miasta. Dobrowolny aspekt programów doradczych ogranicza ich 

skuteczność. 
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Działania takie jak piesze przemieszczanie się po 

osiedlach i dzielnicach miasta oraz ruch drogowy 

obwodowy i aranżacja przestrzeni drogowej, które 

ograniczają ruch tranzytowy, mogą również wspierać 

miasta w projektowaniu polityki mobilności miejskiej. 

UVAR były często opracowywane w celu zachowania 

historycznych centrów, ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń, poprawy warunków życia i 

zmniejszenia zatorów komunikacyjnych. Patrząc na 

historię UVAR, często były one punktem wyjścia: 

działania mające na celu zachowanie historycznych 

centrów, poprawę warunków życia i zmniejszenie 

zatorów komunikacyjnych. Zrezygnowanie z 

przestrzeni (publicznej) na drogach może być 

możliwe dzięki zastosowaniu UVAR (np. więcej 

miejsca na pasy dla autobusów lub udogodnienia w 

związku ze zmniejszonym zatłoczeniem), lub może 

służyć jako alternatywa dla ograniczania ruchu lub 

emisji. 

 
Konkretne typy UVAR mogą wspierać różne cele 

polityki, jak opisano w poniższej tabeli. 

 
Cel polityki Rodzaj UVAR 

Poprawa jakości powietrza Strefa niskiej emisji 
Strefa bardzo niskiej emisji 
Strefa zerowej emisji 
Obszar wyłączony z ruchu kołowego 

Zmniejszenie zatorów komunikacyjnych Opłata lub podatek „korkowy” 
Strefa ograniczonego ruchu 
Super kwartały, przekierowywanie ruchu 
Obszar wyłączony z ruchu kołowego 

Ochrona krajobrazu miejskiego 
(historyczne centra miast) 

Strefa ograniczonego ruchu 
Obszar wyłączony z ruchu kołowego 

Łagodzenie zmian klimatu Strefa zerowej emisji 
Strefa ograniczonego ruchu 
Obszar wyłączony z ruchu kołowego 

Łagodzenie hałasu Obszar wyłączony z ruchu kołowego 
Strefa ograniczonego ruchu 
Super kwartały, przekierowywanie ruchu 
Ciche strefy 
Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych/ okna czasowe 
na dostawy 

Bezpieczeństwo drogowe Wyłączanie obszarów z ruchu kołowego 
Super kwartały, przekierowywanie ruchu 
Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych/ okna czasowe 
na dostawy 

Redystrybucja przestrzeni drogowej Opłata „korkowa” 
Obszar wyłączony z ruchu kołowego 
Strefa ograniczonego ruchu 

Zwiększanie dochodów Opłata za przejazd drogą miejską lub opłata za 
kilometr 

Jakość życia Wszystkie powyższe 
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Miasta nieustannie zmieniają swoje postrzeganie 

przestrzeni publicznej. Ze względu na wzrost liczby 

ludności miejskiej, aktywność gospodarczą, przestrzeń 

niezbędną do korzystania z udogodnień, potrzebę 

mobilności i pojawienie się nowych dostawców usług 

związanych z mobilnością (z nowymi koncepcjami 

pojazdów), przestrzeń miejska stała się rzadkim 

zasobem miasta. Działania regulacyjne są obecnie 

stosowane głównie w celu rozwiązania problemów 

związanych z zatorami komunikacyjnymi, jakością 

powietrza i hałasem. Jednak wraz ze wzrostem 

zapotrzebowania na mobilność wzrasta zużycie energii. 

Zarówno miasta jak i kraje w Europie dążą do 

osiągnięcia neutralności klimatycznej w transporcie, co 

prowadzi do zwiększonego nacisku na zmianę środków 

transportu. 

 

 
Przejście to niesie za sobą nową generację zasad UVAR, 

które teraz zaczynają być widoczne. Obejmują one 

zarządzanie parkowaniem przy ulicach, dynamiczne 

zarządzanie przestrzenią/cenami, strefy bardzo niskiej i 

zerowej emisji oraz programy hybrydowe, które łączą 

działania takie jak opłaty „korkowe” z wymogami 

dotyczącymi emisji. 

 
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono działań 

tymczasowych ani działań na poziomie pojedynczych 

ulic, takich jak drogi rowerowe, strefy zabudowane i 

ulice szkolne, które w większym stopniu koncentrują się 

na programach regulacji ruchu ukierunkowanych na 

kilka ulic, osiedli lub całych dzielnic miasta. Chociaż 

parkowanie stanowi część narzędzi regulujących 

dostęp do obszarów miejskich, nie zostało ono 

uwzględnione w niniejszym dokumencie, ponieważ 

zostało wyczerpująco omówione w Przewodniku dla 

praktyków SUMP na temat parkowania7. Jeśli chodzi o 

UVAR, to jeśli dostęp jest ograniczony, to zapewnienie 

miejsc parkingowych, polityka w zakresie parkowania 

oraz system kontroli i płatności za parkowanie powinny 

być wyrównane i wspomagane przez UVAR. 

 

1.3 Omówienie UVAR w ramach SUMP-ów 
 

Głównym celem SUMP jest poprawa dostępności 

obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości i 

zrównoważonej mobilności i transportu do, przez i w 

obrębie obszaru miejskiego. (...) sprzyja on 

zrównoważonemu rozwojowi wszystkich istotnych 

środków transportu, zachęcając jednocześnie do 

przechodzenia na bardziej zrównoważone środki 

transportu. W planie zaproponowano zintegrowany 

zestaw działań technicznych, infrastrukturalnych, 

opartych na polityce i miękkich, mających na celu 

poprawę wyników i efektywności kosztowej w 

odniesieniu do zadeklarowanego celu i celów 

szczegółowych8. 

 
Istnieje funkcjonalna współzależność pomiędzy SUMP i 

UVAR. W przypadku działań o dużym oddziaływaniu i 

niekiedy kontrowersyjnych, takich jak UVAR, korzystne 

jest oparcie się na ramach zintegrowanego, 

długoterminowego planu. Plany SUMP stanowią ramy 

zapewniające, że UVAR jest zintegrowane i wspierane 

przez połączoną, kompleksową politykę transportową 

miast. Jeśli zostaną one zaplanowane i przekazane 

razem, umożliwią one rozwój UVAR wraz z 

zapewnieniem wystarczającej ilości miejsc 

parkingowych lub ulepszeniem transportu publicznego, 

lub spowodują, że UVAR będą zachęcały do korzystania 

ze zrównoważonych środków transportu lub rozwiązań 

w zakresie transportu towarowego, jak również działań 

mających na celu złagodzenie wszelkich potencjalnych 

negatywnych skutków. Może to stanowić wsparcie dla 

ogólnej akceptacji i własności planu UVAR. 

 
Z drugiej strony, cele SUMP mogą zostać osiągnięte 

jedynie poprzez wprowadzenie skalowanego 

rozwiązania, które może zmniejszyć liczbę (określonych 

typów) pojazdów w danym obszarze miasta. 

Zintegrowane rozwiązania składają się z elementów 

pull and push: działania, które przekonują i motywują 

do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, są połączone z działaniami, które aktywnie 

zapobiegają niepożądanym zachowaniom. Mimo, że 

zasady UVAR mogą pochodzić z innych obszarów 

polityki, na przykład środowiska i klimatu, ich wdrażanie i 

skutki zlokalizowane są w sektorze mobilności. 

 
  

7 SUMP Practitioners Guide on Parking 8 COM 2013 (913) FIN 

Dobra praktyka: 

Cele przesunięć modalnych w miastach europejskich. 

Do 2041 r. Londyn (Zjednoczone Królestwo) dąży do 

tego, aby 80% przejazdów pasażerskich odbywało się 

środkami transportu publicznego, pieszo lub rowerem. 

Do 2030 r. większy region transportowy Antwerpii 

(Belgia), w tym jeden z największych portów w Europie, 

stawia sobie za cel osiągnięcie 50% udziału w 

zrównoważonych podróżach pasażerów i frachtu. Dane 

liczbowe dla Antwerpii opierają się na prognozowanym 

wzroście mobilności w związku z dostępną 

infrastrukturą: Antwerpia realizuje znaczący program 

inwestycji w infrastrukturę drogową, ale nawet wtedy 

infrastruktura ta zaspokoi popyt tylko wtedy, gdy duża 

liczba prywatnych podróży zmotoryzowanych zostanie 

przeniesiona na bardziej energooszczędne środki 

transportu. 
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Oto niektóre z celów, które można osiągnąć poprzez 

wdrożenie UVAR: 

 
• realokacja przestrzeni pod transport publiczny, 

rowerowy, pieszy i inne funkcje miejskie (np. 

zieleń i przestrzeń publiczna, handel detaliczny, 

przedsiębiorstwa oraz restauracje i bary); 

 
• poprawa bezpieczeństwa drogowego, np. 

poprzez zastosowanie okien czasowych lub 

przepisów strefowych dla pojazdów ciężarowych 

(HGV /Heavy Goods Vehicles/), lub poprzez 

zmniejszenie natężenia ruchu lub prędkości, co 

skutkuje mniejszą liczbą kolizji i mniejszą liczbą 

poważnych wypadków; 

 
• poprawa jakości powietrza poprzez 

zastosowanie stref niskiej, bardzo niskiej, 

zerowej lub ograniczonej emisji zanieczyszczeń, 

które pomagają osiągnąć określone unijne normy 

jakości powietrza lub limity zalecane przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO /World 

Health Organisation/) dotyczące emisji 

zanieczyszczeń; 

 
• poprawa jakości życia poprzez utrzymanie 

dostępu, ale ograniczenie możliwości poruszania 

się pojazdem się po danym obszarze 

(ograniczona przepustowość), np. podejście 

oparte na super kwartałach; 

 
• zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, co 

przynosi również kilka drugorzędnych korzyści, 

takich jak lepsza jakość powietrza, mniejsze 

zużycie energii i mniejszy hałas; 

 
• rozwój gospodarczy poprzez likwidację zatorów 

komunikacyjnych, tworzenie rynku dla nowych 

modeli operacyjnych w zakresie transportu 

towarowego itp; 

 
• zmniejszenie hałasu, np. poprzez ograniczenia 

dotyczące samochodów ciężarowych w nocy lub 

zmniejszenie natężenia ruchu; 

 
• wizerunek miasta i jego poprawa poprzez ogólne 

zmniejszenie uzależnienia od samochodów i ich 

użytkowania; 

 
• postępy w pracy na rzecz realizacji celów 

klimatycznych; 

• pozytywny ogólny wpływ na wykorzystanie 

transportu publicznego, parametry floty, 

zrównoważoną mobilność i działalność w 

zakresie transportu towarowego. 

 
W gruncie rzeczy zasady UVAR często służą 

połączeniu tych celów. 

 

 

Dobra praktyka: 

Program „Super kwartałów” Vitoria Gasteiz'a 

(Hiszpania) ma na celu zwiększenie mobilności oraz 

poprawę jakości życia mieszkańców poprzez 

ograniczenie negatywnych skutków wynikających z 

powszechnego korzystania z samochodów 

prywatnych oraz poprzez lepsze wykorzystanie 

przestrzeni publicznej. Super kwartał to wydzielony 

obszar miejski zaprojektowany i regulowany w celu 

zapewnienia bezpiecznego współistnienia pieszych, 

rowerzystów i prywatnego ruchu samochodowego. 

Scenariusz super kwartałów przydziela pieszym i 

rowerzystom do 70 procent przestrzeni publicznej. 

Wykazał on duży potencjał w zakresie redukcji 

poziomów szkodliwych emisji, a także hałasu. 

Dobra praktyka: 

Groningen (Holandia) jest interesującym 

przykładem. Wprowadzony po raz pierwszy w 1976 

r. program transportowy sprawił, że stało się ono 

jednym z pierwszych miast na kontynencie, które 

wdrożyło zasady Buchanan - wprowadzając 

koncepcję hierarchii dróg i jej powiązanie z 

dopuszczalnym natężeniem ruchu samochodowego i 

projektowaniem ulic: prowadzi to do ograniczenia 

ruchu tranzytowego w centrum miasta i stworzenia 

środowiska bardziej przyjaznego dla rowerów. 

Program transportowy może być postrzegany jako 

punkt wyjścia do ewolucji Groningen w kierunku 

(jednego z) najbardziej zorientowanych na rowery 

miejsc w Europie - udział ruchu rowerowego wynosi 

tu około 60%. 
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2. Osiem zasad SUMP w kontekście UVAR 
 

 

2.1 Plan na rzecz zrównoważonej 

mobilności w „mieście funkcjonalnym”9 
 

Miasta zazwyczaj stosują zasady UVAR w swoich 

najbardziej zagęszczonych, zatłoczonych i 

zanieczyszczonych obszarach - często jest to centrum 

miasta. W niektórych przypadkach działania mogą być 

„zagnieżdżone” na poziomie dzielnicy, ponieważ 

pojawiają się poważne problemy. W takich 

okolicznościach działaniem, które może być 

realizowane są super kwartały lub ściślejsze strefy 

niskiej emisji (LEZ) w mniej ścisłych strefach LEZ. Zasady 

UVAR   często   znajdują   najlepsze   zastosowanie   w 

„rozpoznanych obszarach”: terytorium o wyraźnych, 

historycznych lub infrastrukturalnych granicach. 

Ułatwia to komunikację, trasowanie, oznakowanie i 

cyfrowe mapowanie strefy. 

 
Jednakże, podczas gdy rzeczywisty UVAR jest zwykle 

stosowany tylko w części funkcjonalnego obszaru 

miejskiego (FUA /Functional Urban Area/), wpływ na 

podróżnych i przewoźników wykracza daleko poza ten 

obszar. Oprócz programów informacyjnych należy 

opracować działania dla całego FUA (a nawet obszaru 

poza nim), które pomogą utrzymać poziom mobilności 

i dostępu (tak zwane „działania towarzyszące lub 

wspierające”). 

 
Fakt, że niektóre pojazdy nie mogą wjechać do 

wyznaczonej strefy, może mieć pozytywne i negatywne 

skutki graniczne: np. presja związana z parkowaniem 

lub ruchem objazdowym tuż za strefą może 

powodować dodatkowe obciążenia dla mieszkańców 

tej strefy. Z drugiej strony, wyboru rodzaju transportu 

dokonuje się w miejscu rozpoczęcia podróży, a wybór 

rodzaju transportu poza samochodem prywatnym 

może odciążyć problematyczną sytuację drogową dla 

całego FUA. W tym sensie system regulacji dostępu, 

niezależnie od jego wielkości, będzie miał wpływ na 

podział modalny poza obszarami wysokiego 

zanieczyszczenia lub „gorących punktów”, w których 

jest on zlokalizowany. Zależy to oczywiście od 

rozwiązań alternatywnych przewidzianych dla 

 
użytkowania samochodów prywatnych w działaniach 

towarzyszących UVAR. Wybór innego środka 

transportu może nie być opcją dostępną dla wszystkich 

podróżnych, których to dotyczy. Atrakcyjność i 

stosowność przewidzianych rozwiązań alternatywnych 

będzie miała pozytywny wpływ na podział modalny. 

 
Z kompetencjami w zakresie zarządzania drogami 

lokalnymi wiąże się duża odpowiedzialność. Miasta 

rzeczywiście posiadają kompetencje w zakresie 

zarządzania drogami lokalnymi, regulowania ruchu i 

lokalnych podatków. Są one odpowiedzialne za 

ochronę jakości życia i zdrowia swoich mieszkańców. 

Wdrażając UVAR, miasta powinny być świadome 

szerszego wpływu, jaki zasady te mają poza ich 

terytorium, w szczególności na użytkowników dróg 

spoza granic administracyjnych miasta. Niektóre centra 

miast służą jako regionalne centrum zatrudnienia i 

usług publicznych. Inne miasta, takie jak ośrodki kultury 

czy ośrodki turystyczne, przyciągają podróżnych z 

daleka. 

 
Należy dokładnie rozważyć wpływ UVAR na obszary 

podmiejskie i wiejskie zlokalizowane w sąsiedztwie. 

Niezbędne jest zrozumienie rzeczywistego 

pochodzenia i cel podróży w FUA, jak również 

zrozumienie celów podróży. Może to pomóc w 

opracowaniu lepiej zoptymalizowanego i bardziej 

sprawiedliwego systemu UVAR. Oznacza to również, że 

podczas przygotowywania UVAR, symulacje i jakość 

powietrza/rodzaj transportu powinny (jeżeli to 

możliwe) przewidywać oddziaływanie poza centralną 

strefą UVAR - szczególnie w przypadku większych 

obszarów miejskich. Modele te mogą również stanowić 

podstawę do określenia wielkości strefy, w której 

zasady UVAR powinny mieć zastosowanie, jak również 

ich wpływu. Nie trzeba dodawać, że wszelkie inne 

przeprowadzone oceny wpływu byłyby również 

korzystne w przypadku uwzględnienia większego 

obszaru. Dostępne są szczegółowe wytyczne dotyczące 

SUMP w obszarach metropolitalnych; zawierają one 

zalecenia, które mogą być wykorzystane w tym 

kontekście.10 

 
  

 

9 EUROSTAT/OECD: funkcjonalny obszar miejski składa się z miasta i jego 

strefy dojazdowej. Funkcjonalne obszary miejskie składają się zatem z gęsto 

zaludnionego miasta i mniej zaludnionej strefy dojazdów do pracy, której 

rynek pracy jest silnie zintegrowany z miastem (OECD, 2012). 

10 https://www.eltis.org/guidelines/second-edition-sump-guidelines  

 
 

http://www.eltis.org/guidelines/second-edition-sump-guidelines
http://www.eltis.org/guidelines/second-edition-sump-guidelines
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2.2 Opracowanie długoterminowej wizji i jasnego planu 

realizacji 

 
UVAR są wdrażane w celu rozwiązania doraźnych i 

pilnych problemów związanych z takimi aspektami jak 

bezpieczeństwo drogowe, jakość powietrza, zatory 

komunikacyjne, uszkodzenia budynków zabytkowych 

oraz zachowania atrakcyjności wizualnej centrów 

historycznych. Akceptacja UVAR przez użytkowników 

dróg jest uzależniona od zrozumienia i doświadczenia 

potrzeby i pilności. Gdzie zatem UVAR mieszczą się w 

ramach długoterminowej wizji? 

 
Taka długoterminowa wizja obejmie nie tylko jakość 

powietrza, ale również zmiany modalne, jakość życia i 

korzystanie z przestrzeni miejskiej. Ponadto, zapewnia 

ona perspektywę zaoferowania mieszkańcom miast 

multimodalnego dostępu w kontekście wzrostu 

demograficznego. Miasta stoją w obliczu zwiększonego 

zapotrzebowania na mobilność ludzi i towarów, ale 

zazwyczaj bez możliwości lub chęci poszerzenia sieci 

dróg. 

 
Wczesne programy wprowadzania ograniczeń w 

natężeniu ruchu tranzytowego i programy pieszych 

mają już ponad 20 lat. Programy wdrażające systemy 

LEZ i opłaty „korkowe” mają już ponad 10 lat. Programy 

te wykazują długoterminowe pozytywne skutki. 

Udokumentowana zmiana, której doświadczyli 

pionierzy może służyć jako przykład dla miast 

rozważających UVAR. Harmonogram wdrażania 

pierwszej fazy UVAR nie powinien, w idealnym 

przypadku, wykraczać poza lokalny okres legislacyjny; 

pomaga to stworzyć spójność pomiędzy wizją polityki 

lokalnej a rzeczywistym wdrażaniem działań. 

 
W odniesieniu do planu wdrożenia, powinien on być 

zwięzły i prosty. Pomaga to w jego zrozumieniu osobom 

decyzyjnym, interesariuszom instytucjonalnym, 

wykonawcom i użytkownikom końcowym. To z kolei 

prowadzi do lepszej zgodności. 

Długoterminowa wizja UVAR w odniesieniu do jakości powietrza 

 
Szersze ramy, w których ustanawia się wiele ukierunkowanych na 

jakość powietrza zbiorów zasad UVAR, to wizja UE dotycząca 

wymiany floty miejskiej, opisana w białej księdze UE w sprawie 

transportu (COM/2011/0144 wersja ostateczna). Obejmuje ona 

cele polegające na zmniejszeniu o połowę wykorzystania 

samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie 

miejskim do 2030 r. i na stopniowym wycofywaniu ich z użytku w 

miastach do 2050 r.; oraz na osiągnięciu zasadniczo wolnej od 

emisji CO2 logistyki miejskiej w głównych ośrodkach miejskich do 

2030 r. UVAR odnoszące się do konkretnych kategorii pojazdów 

pod względem jakości powietrza mogą być postrzegane jako 

pierwsze kroki w kierunku realizacji tej wizji. Zasady UVAR 

dotyczące wyposażenia i procedur UVAR mogą być wykorzystane 

do realizacji innych celów. 

 
Zasady UVAR są często najlepiej zaprojektowane w podejściu 

etapowym. Po pierwsze, w zależności od stopnia zanieczyszczenia 

powietrza, starsze pojazdy z silnikami wysokoprężnymi 

(potencjalnie począwszy od pojazdów cięższych lub dostawczych) 

mają zakaz wjazdu do strefy, która sama w sobie jest stosowana 

na mniejszym obszarze. W miarę upływu czasu niewpuszczane są 

nowsze pojazdy lub pojazdy wyższej klasy EURO/Euro (w tym 

benzyna). Z czasem zasięg tego obszaru może również zostać 

rozszerzony. Etap ten daje również operatorom pojazdów czas na 

dostosowanie się, a w pierwszej kolejności zajmuje się pojazdami 

najbardziej naruszającymi przepisy. Dłuższa wizja (do 2030 r. i 

później) może obejmować całkowite wycofanie pojazdów z 

silnikami spalinowymi. O tym stopniowym podejściu należy 

informować na wczesnym etapie procesu planowania UVAR, tak 

aby wszyscy interesariusze mogli przygotować się i spełnić 

wymogi oraz umożliwić im dokonanie wyboru, który będzie 

najdłużej zgodny (a tym samym przyniesie największe korzyści). 

Działania towarzyszące powinny być dostosowane do systemów 

etapowych. Bardziej rygorystyczne normy mogą być wdrażane na 

mniejszych obszarach (w systemach zagnieżdżonych), gdzie są 

one odpowiednie do celu. Harmonogram etapów powinien być 

starannie dopasowany do dostępności pojazdów, opcji 

modernizacji lub alternatywnych ofert transportowych, aby 

zachęcić do podejmowania optymalnych decyzji dotyczących 

zgodności. 

 
Chociaż ogólna i przeciętna charakterystyka floty będzie z czasem 

ulegać pozytywnym zmianom, związane z jakością powietrza 

zbiory zasad UVAR mogą to przyspieszyć i mają zasadnicze 

znaczenie dla utrzymania lokalnej jakości powietrza na 

akceptowalnym poziomie. 
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2.3 Ocena obecnych i przyszłych 

wyników 

Ponieważ zasady dostępu mogą być bardzo wrażliwe w 

kontekście politycznym oraz wymagać wstępnych 

inwestycji i mieć duże potencjalne skutki, ocena przyszłych 

programów została dobrze opracowana i 

udokumentowana. Miasta zdecydowanie mogą przyjrzeć 

się praktykom stosowanym w innych miastach, w 

publicznie dostępnych dokumentach, żeby pomóc sobie w 

uzyskaniu wsparcia i zaufania do takich programów, a także 

wyciągnąć wnioski z najlepszych praktyk, aby umożliwić 

„uczenie się na skróty” i uniknąć potencjalnych pułapek. 

 
Ocena potencjalnego wpływu przed wdrożeniem działania 

na rzecz mobilności jest kwestią złożoną. Skutki powinny 

być oceniane zarówno ilościowo, jak i jakościowo. 

Rozróżnienie pomiędzy czynnikami wpływającymi na 

skutki może być trudne. Często, lokalne problemy i 

działania dotyczące ruchu - takie jak LEZ, roboty drogowe, 

ograniczenia przewozu towarów i programy motywacyjne 

- są zbieżne, podczas gdy społeczeństwo jako całość 

zmienia się równolegle, np. wzrost handlu elektronicznego i 

zmiany wskaźników zatrudnienia, demograficznych i 

polityki krajowej. 

 
Parametry związane z zagadnieniami, które UVAR ma na 

celu rozwiązać, powinny być monitorowane w czasie 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz danej strefy - i 

najlepiej, aby były utrzymywane tak długo, jak to możliwe, 

zanim program się rozpocznie. Poza oficjalnymi danymi 

pochodzącymi z monitoringu, w celu określenia możliwych 

niespójności i potrzeb w zakresie dodatkowych oficjalnych 

pomiarów, w miarę możliwości można wziąć pod uwagę 

odpowiednie i wiarygodne pomiary przeprowadzane przez 

strony trzecie (np. mieszkańców dokonujących pomiarów 

jakości powietrza). 

 
Miasta mają dostęp do różnych metod przeprowadzania 

wstępnej oceny skutków UVAR. Obejmują one ocenę 

wpływu (określenie, jakie będą skutki), studium 

wykonalności (określenie kwestii finansowych i 

praktycznych związanych z wdrożeniem UVAR), ocenę 

kosztów i korzyści (zestawienie kosztów społecznych z 

korzyściami społecznymi) oraz ocenę efektywności pod 

względem kosztów (zestawienie, jakim kosztem można 

osiągnąć cele UVAR). 

 
Należy unikać „paraliżu analizy”. Czas trwania i 

szczegółowość badań nie powinny nadmiernie opóźniać 

podejmowania decyzji ani utrudniać ich rzeczywistego 

wdrażania. Stanowi to odroczenie rozwiązania pilnych 

problemów. Ocena powinna być odpowiednia i 

proporcjonalna do wielkości programu i miasta, do 

oczekiwanych kosztów realizacji i skutków oraz 

uwzględniać potencjalny opór. Duży, złożony system w 

dużym mieście wymagałby większej liczby ocen niż dość 

mały system obejmujący kilka ulic w mniejszym mieście. 

 
Przyszłe wyniki można również przedstawić za pomocą 

okresów próbnych lub eksperymentów. Możliwości 

obejmują zarządzanie tymczasowym dostępem do strefy, 

alternatywne wykorzystanie przestrzeni na ulicach, 

wydarzenia wpływające na ruch pojazdów silnikowych 

oraz dni bez samochodów. Wszystko to może pokazać, jak 

zmienia się miasto, gdy na jego ulicach panuje mniej 

zmotoryzowany ruch. Programy eksperymentalne 

powinny być starannie zaplanowane, udokumentowane i 

monitorowane zgodnie z oczekiwanymi oddziaływaniami, 

wybranymi celami i wybranymi wskaźnikami. 

 
Oczywiste jest, że wyniki powinny być oceniane w 

odniesieniu do celów polityki, takich jak cele dyrektywy UE 

w sprawie jakości powietrza). Jest jeszcze coś więcej. 

Zasady UVAR są krytykowane za ich negatywne skutki, takie 

jak ograniczona mobilność lub dostęp, za szkody dla 

lokalnych gospodarek itp. Tam, gdzie to możliwe, kwestie 

te powinny być również ujęte w mierzalnych wskaźnikach. 

Po wprowadzeniu systemów, ich ocena powinna być 

kontynuowana w odniesieniu do celów ustalonych dla 

nich, aby zapewnić ich realizację. 

 

2.4 Rozwój wszystkich rodzajów 

transportu w sposób zintegrowany 

UVAR to doskonałe sposoby promowania 

multimodalności. UVAR są wprowadzane w celu 

umożliwienia zmiany zachowań, niezależnie od tego, czy 

chodzi o przesunięcie modalne, zmianę trasy, czy 

korzystanie z innych typów pojazdów. Chociaż dostęp do 

strefy może być regulowany i ograniczony dla 

(określonych) pojazdów silnikowych, pozostaje ona 

zazwyczaj otwarta dla niezmotoryzowanych środków 

transportu i transportu publicznego. Dzięki temu zyskują 

one więcej przestrzeni i stają się alternatywnym sposobem 

dostępu do strefy. Jednak nie wszystkie zasady UVAR 

koniecznie wywołują przesunięcie modalne. Chociaż celem 

LEZ jest wykluczenie niektórych pojazdów 

zanieczyszczających i można oczekiwać przejścia do 

ekologicznie czystszych pojazdów, ich wpływ na wybór 

modalny nie został jeszcze udokumentowany. 

 
Większość UVAR-ów obejmuje pakiety działań 

towarzyszących mobilności stanowiące rekompensatę dla 

tych, którzy musieliby znacznie zmienić swoje zachowanie. 

Odbywa się to zarówno bezpośrednio (na przykład za 

pomocą dotacji na modernizację), jak i, co ważniejsze, 

„pośrednio” poprzez oferowanie i ulepszanie 

alternatywnych sposobów, zasad lub opcji. Planiści 

powinni być świadomi, że działania te, mimo że przynoszą 

korzyści społeczne i indywidualne, mogą również 

powodować bezpośrednie lub pośrednie niekorzystne 

skutki finansowe, które szczególnie dotykają osoby o 
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niskich dochodach. Należy rozważyć mechanizmy 

wsparcia, zwłaszcza w celu wsparcia osób o niskich 

dochodach. 

 
Pakiety działań powinny zawierać rozwiązania tego 

problemu i powinny wykorzystywać inne sposoby działania 

niż te, na które ma wpływ UVAR. W ten sposób, zasady 

UVAR mogą być również podstawą dla nowych usług 

związanych z mobilnością i nowych modeli operacyjnych 

dla przemieszczania towarów i osób. Pojedyncze bilety i 

proste rozwiązania w zakresie płatności za transport 

publiczny i wspólne usługi w zakresie mobilności (lub 

Mobilność jako Usługa) mogą zachęcać do 

multimodalności i oferować realne alternatywy w zakresie 

mobilności na obszarach miejskich z ograniczeniami 

dostępu. Jeśli zostanie przedstawiona w odpowiedni 

sposób, UVAR może stanowić dodatkowy bodziec, który 

może sprawić, że nowe usługi w zakresie mobilności staną 

się atrakcyjne do wykorzystania. 

 
Integracja modalna dotyczy zarówno przepływu towarów, 

jak i przemieszczania się osób. Chociaż „towary nie 

głosują”, ogólny ruch i wyniki gospodarcze miast (a w 

szczególności centrów miast) zależą od tego, jak 

zorganizowane są pierwsze/ostatnie kilometry, lokalne 

przepływy towarowe i logistyczne, a UVAR może pomóc w 

poprawie tego stanu rzeczy, jeżeli zostanie on starannie 

zaplanowany. Inspirację w tym zakresie można znaleźć w 

przewodniku tematycznym na temat transportu 

miejskiego/zrównoważonych planów logistyki miejskiej11. 

 

2.5 Współpraca ponad granicami 

instytucjonalnymi 
 

Najważniejszą współpracą międzyinstytucjonalną w 

odniesieniu do UVAR jest przestrzeganie przez podmioty 

wdrażające UVAR europejskich, krajowych i regionalnych 

wymogów prawnych dotyczących zarządzania siecią dróg. 

W ten sposób, działania UVAR muszą być zgodne i spójne 

z prawem krajowym i unijnym12. 

 
Współpraca pomiędzy różnymi szczeblami władzy na 

poziomie krajowym i europejskim ma kluczowe znaczenie i 

powinna być wspierana w celu zapgwarantowania, że 

UVAR mogą odnieść sukces, szczególnie w odniesieniu do 

egzekwowania przepisów. Informowanie podmiotów 

niezwiązanych z obszarem UVAR będzie często wymagało 

współpracy ze szczeblem krajowym, jak również z innymi 

państwami członkowskimi. Zgodność z systemem opiera 

się na skutecznej komunikacji na temat UVAR z właściwymi 

odbiorcami, w tym z tymi, którzy pochodzą spoza danego 

miasta. Egzekwowanie przepisów dotyczących 

zagranicznych pojazdów jest również ściśle związane z 

dobrą współpracą z władzami spoza miasta lub kraju. Ramy 

krajowe mogą wspierać wdrażanie przepisów UVAR i 

potencjalnie ograniczać ich zróżnicowanie w obrębie 

danego kraju - z wynikającymi z tego zaletami i wadami. 

Przepisy krajowe - lub ich brak - mogą stanowić przeszkodę 

dla niektórych systemów. 

 
Miasta są również uzależnione od innych instytucji w 

zakresie działań towarzyszących. Czy miasto wdrażające 

UVAR posiada rzeczywiste uprawnienia, kompetencje lub 

możliwości wywierania wpływu w zakresie wdrażania 

wszystkich alternatywnych rozwiązań? Jeżeli miasto jest 

częścią szerszego Zarządu Transportu Publicznego, 

konieczne będzie wynegocjowanie dodatkowej oferty 

transportu publicznego. To samo odnosi się do „Parkuj i 

Jedź” (P&R), które choć mogą być zlokalizowane poza 

granicami miasta, mogą zadecydować o powodzeniu 

polityki dostępu FUA. W przypadku usług komercyjnych, 

takich jak obsługa nowych lub wspólnych usług w zakresie 

mobilności lub obiektów transportu towarowego, może 

zaistnieć potrzeba wygenerowania najpierw popytu na 

nowe oferowane usługi lub udogodnienia. 

 
Współpraca instytucjonalna powinna odbywać się również 

w ramach władz miejskich. Planowanie i wdrażanie UVAR 

wymaga współpracy pomiędzy wydziałami zajmującymi się 

przestrzenią, mobilnością i jakością powietrza. 

Koordynacja ta powinna być starannie opracowana i może 

być częścią większej koordynacji między wydziałami i 

między agencjami/władzami w ramach SUMP. 

 
Zarządzanie danymi i ich wymiana jest istotną częścią 

współpracy instytucjonalnej. Informacje na temat UVAR 

powinny być rozpowszechniane wśród wszystkich 

interesariuszy, których mogą one dotyczyć, niezależnie od 

tego, czy są one bliskie czy dalekie, regularne czy 

nieregularne. Osoby, które nie wiedzą o systemie, nie 

mogą się do niego stosować. Zgodnie z dyrektywą w 

sprawie ITS, kraje ustanawiają krajowe punkty dostępu 

(NAP /National Access Points/)13 do danych o ruchu 

drogowym, które z czasem będą również przekazywać 

informacje związane z UVAR, aby pomóc w szerszym 

rozpowszechnianiu tych informacji. Jednak dane lokalne 

również muszą być udostępniane w sposób otwarty. 

Konieczne jest właściwe informowanie użytkowników 

wewnątrz i na zewnątrz strefy UVAR. Systemy UVAR mają 

potencjał generowania interesujących danych 

dotyczących mobilności, które mogą być wykorzystane 

przez strony trzecie. Może to pomóc w zwiększeniu wiedzy 

na temat systemów i zgodności z nimi, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu liczby skarg. 

 
 

 
 

11 https://www.eltis.org/guidelines/second-edition-sump-guidelines 
12 Kwestie prawne UE: Swoboda przemieszczania się, proporcjonalność i 

brak dyskryminacji. UVAR może mieć wpływ na sieć TEN (np. austriacka 

autostrada LEZ), ale istnieją znaczne ograniczenia w tym zakresie, i należy 

to zrobić ostrożnie i w porozumieniu z Komisją. 

13 https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/nap_en 

http://www.eltis.org/guidelines/second-edition-sump-guidelines
http://www.eltis.org/guidelines/second-edition-sump-guidelines
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Ponadto, miasto będzie musiało współpracować także 

poza sferą publiczną i tworzyć partnerstwa z sektorem 

prywatnym w roli organizatora wycieczek, sprzedawcy 

towarów czy dostawcy rozwiązań w zakresie mobilności. 

Partnerstwa te mogą pomóc w przeniesieniu UVAR do 

środowiska zorientowanego na rozwiązania, ułatwiając 

lepsze możliwości mobilności. 

 

 

2.6 Zaangażowanie mieszkańców i 

kluczowych interesariuszy. 
 

Ogólna zasada w tworzeniu polityki ma zastosowanie w 

szczególności do UVAR: Dobra komunikacja! 

 
System UVAR powinien obejmować gruntowną, dobrze 

opracowaną i dobrze wyposażoną (pod względem 

budżetu, umiejętności i upoważnienia) strategię 

zaangażowania publicznego, która obejmuje fazę 

planowania i jest kontynuowana po jej wdrożeniu. Istnieje 

prosty powód, dla którego zaangażowanie mieszkańców i 

interesariuszy jest ważne: dzięki niemu tworzy się lepsze 

programy! Dobrze opracowane i szeroko 

rozpowszechnione programy prowadzą również do 

większej akceptacji, zgodności z przepisami, a tym samym 

większego wpływu i mniejszego oporu. 

 
Również w tym przypadku skala UVAR będzie kształtować 

proces uczestnictwa. Powinna ona być proporcjonalna do 

wielkości i zakresu systemu UVAR. Generalnie zaleca się, 

aby nie opracowywać konkretnych procedur planowania i 

wdrażania UVAR, lecz stosować się do istniejących 

procedur. W ten sposób zapewnione jest bezpieczeństwo 

prawne, a działania UVAR są traktowane jak wszelkie inne 

działania związane z planowaniem lub ruchem drogowym. 

 
Strategia powinna obejmować (w następującej kolejności): 

 
• Mapę interesariuszy, przedstawiającą pełny obraz 

tego, kto jest objęty lub zaangażowany we wdrażanie 

UVAR. Zakres interesariuszy powinien obejmować 

wszystkie środki transportu i cele podróży oraz 

zawodowych i prywatnych użytkowników dróg, a także 

tych, którzy skorzystają z systemu - nawet tych, którzy 

nie muszą zmieniać swojego zachowania. 

Interesariusze mogą być zlokalizowani w obrębie i 

poza strefą UVAR i miastem. Tutaj FUA może być 

postrzegane jako logiczny obszar zasięgu (patrz sekcja 

2.1). 

 
• Niektórym z tych interesariuszy można udostępnić 

istniejące kanały komunikacyjne. Mogą to być 

komitety dzielnicowe, komitety skupiające lokalne 

przedsiębiorstwa i detalistów z sektorem publicznym, 

kanały komunikacji z sektorem towarowym, kluby 

samochodowe, instytucje handlowe itp. Kanały takie 

mogą być wykorzystywane do wspierania dialogu na 

temat UVAR. Szczególną i ważną grupą są priorytetowi 

użytkownicy pojazdów, tj. straż pożarna, policja i 

pogotowie ratunkowe. Pojazdy te powinny mieć 

dostęp przez cały czas i do wszystkich miejsc. Podobnie 

potrzebny jest dostęp dla pojazdów zamiatających 

ulice i pojazdów do wywozu śmieci. 

 
• Można przeprowadzić ocenę potrzeb/obaw 

użytkowników, aby zebrać opinie użytkowników dróg, 

mieszkańców i interesariuszy. 

 
• Proces zaangażowania społeczeństwa powinien być 

etapowy i przebiegać zgodnie z poniższą sekwencją. 

 
− Powinien on rozpocząć się od zebrania 

przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy na 

wcześniejszych etapach planowania w celu 

zgłoszenia głównych obaw; 

 
− Następnie należy przeprowadzić formalne 

konsultacje na późniejszym etapie - włącznie z 

przejrzystą dostępnością odpowiednich danych. W 

ramach formalnych konsultacji zaleca się skupienie 

się na szczegółowym projekcie systemu, a nie na 

ogólnej potrzebie ustanowienia zasad dostępu. 

Dobre praktyki: 

 
Londyn (Wielka Brytania). Burmistrz Londynu opublikował w 2018 r. 

strategię ochrony środowiska. Gwarantuje ona, że Londyn jest „bardziej 

ekologiczny, czysty i gotowy na przyszłość” oraz uwzględnia wszystkie 

aspekty środowiska naturalnego w Londynie, w tym jakość powietrza, 

wpływ zmian klimatycznych i hałas. Dokument ten stanowi uzupełnienie 

strategii transportowej burmistrza Londynu na rok 2018, również 

sfinalizowanej w 2018 r., w której określono politykę rozwoju londyńskiej 

opłaty „korkowej”, strefy niskiej emisji i strefy bardzo niskiej emisji. 
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− Po zatwierdzeniu programu, komunikacja powinna 

koncentrować się na informowaniu kierowców o 

programie. Powinno to nastąpić jak najszybciej 

przed wdrożeniem, aby dać im czas na 

dostosowanie się. 

 
− Należy opracować podejście, które zapewni 

kierowcom i mieszkańcom aktualne informacje po 

wprowadzeniu UVAR. Jest to klucz do zapewnienia 

zgodności z programami UVAR. 

 
• Strategia komunikacyjna powinna zapewnić dobre 

połączenie kanałów komunikacyjnych. Dostarczanie 

informacji dotyczących trendów w kluczowych 

wskaźnikach, które śledzą działanie UVAR, może 

pomóc w zwiększeniu wsparcia. Interesariusze 

powinni otrzymać wystarczająco rozwinięte ramy, aby 

mogli wnieść świadomy wkład, ale ramy te nie 

powinny również stwarzać wrażenia, że wszystko 

zostało już postanowione. 

 
• Wyzwaniem dla władz lokalnych jest dostarczanie 

odpowiednich informacji nierezydentom, zwłaszcza 

jeśli istnieją kary i grzywny związane z egzekwowaniem 

UVAR. Aby zwiększyć akceptację programów, każda 

informacja skierowana zarówno do mieszkańców, jak i 

nierezydentów musi uwzględniać specyfikę i potrzeby 

różnych grup użytkowników dróg. 

 
• W przypadku, gdy programy są reaktywne (np. 

programy dotyczące zanieczyszczeń w sytuacjach 

awaryjnych), należy zwrócić szczególną uwagę na 

codzienne rozpowszechnianie informacji i 

informowanie kierowców o zmieniającej się sytuacji. 

 
• Komunikacja i rozpowszechnianie informacji powinno 

również obejmować widoczność UVAR w sferze 

cyfrowej. Należy zbadać możliwość zintegrowania 

informacji w planowaniu tras i urządzeniach 

nawigacyjnych. Krajowe punkty dostępu do cyfrowych 

danych dotyczących transportu, o których mowa 

powyżej, umożliwią maszynowe udostępnianie 

znormalizowanych informacji o UVAR innym 

usługodawcom, takim jak satelitarne urządzenia 

nawigacyjne, planiści tras, aplikacje lub strony 

internetowe. Wymagania UVAR związane z Jednolitą 

Bramą Cyfrową (SDG /Single Digital Gateway/)14, która 

ma dostarczać informacje UVAR do krajowych i 

miejskich strona internetowych, do których prowadzą 

odnośniki i które można przeszukiwać za 

pośrednictwem MyEurope, pomogą w koordynacji 

informacji dostępnych w całej UE. Aby tak się stało, 

każde miasto musi opublikować dobrej jakości 

informacje na temat UVAR na swojej stronie 

internetowej, jak również na krajowych stronach 

internetowych UVAR. Dopóki pełne dane UVAR nie 

będą dostępne na SDG i NAP, europejski portal UVAR 

pomaga w rozpowszechnianiu informacji w całej 

Europie15. 

 

2.7 Ustalenia dotyczące monitorowania 

i oceny 
 

Monitorowanie i ocena są ściśle związane z oceną ex-ante 

UVAR (analiza kosztów i korzyści, ocena wykonalności lub 

opłacalności). Cele polityki, założenia i wskaźniki, które 

zostały tam wybrane, powinny być utrzymane w ramach 

monitorowania i oceny oraz planowane od początku 

procesu planowania i projektowania UVAR. Oceny UVAR 

powinny być starannie analizowane i porównywane z 

innymi opcjami polityki. Zasada, zgodnie z którą należy 

śledzić wskaźniki podstawowe, jak również wskaźniki 

pomocnicze - na przykład odnoszące się do wyników 

gospodarczych, turystyki i handlu detalicznego - odnosi się 

również do zasady SUMP. Wskaźniki odnoszące się do 

percepcji i opinii mogą być również zbierane, np. poprzez 

ankiety lub grupy fokusowe. 

 
Wiąże się z tym ważne pytanie: kiedy można nazwać UVAR 

sukcesem? Czy świadczy o tym zgodność - wykazana przez 

niską liczbę naruszeń? Czy świadczy o tym wysoka 

akceptacja - kiedy działanie jest lubiane i doceniane? Czy 

świadczy o tym wpływ związany z celami UVAR? Ogólnie 

rzecz biorąc, zaleca się, aby traktować UVAR jako główne 

działanie, bez konieczności wymyślania nowego systemu 

monitorowania i oceny. Powinien on stanowić część 

ogólnego podejścia i procesu oceny SUMP. 

Monitorowanie i ocena wyłącznie UVAR, przy 

jednoczesnym ignorowaniu pozostałych działań SUMP, 

przyniosłoby co najmniej efekt przeciwny do 

zamierzonego. 

 
Włączenie oceny i monitorowania UVAR do ogólnego 

podejścia do oceny i monitorowania SUMP może również 

pomóc w zrozumieniu różnych skutków zbieżnych działań 

oraz związku pomiędzy UVAR a działaniami 

towarzyszącymi. Określenie wpływu jednego działania 

SUMP, takiego jak UVAR, może być trudne. Istnieją różne 

metody, które zostały zastosowane16, a wytyczne 

dotyczące oceny mogą być dostępne na poziomie 

krajowym. 

 
 

  

14 https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en 15 http://urbanaccessregulations.eu/ 

http://urbanaccessregulations.eu/
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W stosownych przypadkach należy rozważyć 

przeprowadzenie niezależnej oceny, np. przez 

reprezentatywny zespół interesariuszy i ekspertów lub 

przez wyspecjalizowany uniwersytet lub laboratorium w 

celu dokonania pomiaru jakości powietrza. Pomoże to 

zrozumieć, czy programy UVAR są odpowiednie i czy 

przynoszą oczekiwane wyniki. Możliwość zastosowania 

takiego niezależnego panelu zależy od tego, jak 

kontrowersyjny jest stosowane działanie środka, a także 

od proporcjonalności całego procesu oceny. 

 
Wyniki oceny systemów powinny być przejrzyste, 

zrozumiałe i publicznie dostępne. Powinny być również 

użyteczne. We współpracy z zespołem ds. komunikacji 

należy ustalić realistyczne tempo składania sprawozdań: 

jaki jest rozsądny harmonogram, aby zaobserwować 

zmiany wskaźników? Kiedy jest za wcześnie na wyciąganie 

wniosków? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8 Zapewnienie jakości 
 

Jakość UVAR ma wiele wymiarów: czy przyczynia się do 

osiągnięcia celów polityki wykraczających poza jej obecny 

cel? Czy może rozwiązywać pilne, bieżące problemy, 

jednocześnie gwarantując długoterminowe korzyści, takie 

jak przesunięcie modalne, poprawa jakości życia i 

zwiększenie atrakcyjności miasta? 

Dobra praktyka: 

 
W Antwerpii (Belgia) 100% pojazdów jest kontrolowanych 

i sprawdzanych. Oznacza to, że monitorujemy dostęp do 

naszej LEZ na bieżąco. 

 
https://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ/control. 

 
Inteligentne kamery (ANPR) zostały zainstalowane wzdłuż 

granicy LEZ i w centrum miasta. Robią one zbliżenie na 

każdą tablicę rejestracyjną. Po przejechaniu obok znaków, 

twoja tablica rejestracyjna jest automatycznie nagrywana. 

Jest to sprawdzane w stosunku do listy wszystkich 

dopuszczonych pojazdów (biała lista). 

 
Podczas tej kontroli dopuszczone pojazdy są 

automatycznie filtrowane z listy zarejestrowanych tablic 

rejestracyjnych. Pojazdy, które nie są na białej liście, ale 

które wjeżdżają w LEZ zostaną dodane do listy 

potencjalnych sprawców wykroczenia. Nadzorca LEZ 

sprawdza listę po dziesięciu dniach i sporządza raport. 

Urzędnik odpowiedzialny za grzywny następnie ustala 

administracyjne grzywny do zapłacenia dla każdego 

sprawcy wykroczenia. Grzywna jest wysyłana do 

posiadacza tablicy rejestracyjnej listem poleconym. 

Średnio, sprawca otrzymuje karę grzywny za to 

wykroczenie od 20 do 30 dni po wjeździe do strefy niskiej 

emisji. 

 
Roczna ocena Strefy Niskiej Emisji w Antwerpii (Belgia) 

odbywa się poprzez porównanie pojazdów wjeżdżających 

do LEZ z flotą regionu flamandzkiego (paliwo i norma 

Euro). To dostarcza informacji na temat procesu i 

pokazuje, że wdrożenie LEZ działa. Miasto rozszerzyło 

również swoją sieć stacji pomiaru jakości powietrza we 

współpracy z VMM - Flamandzką Regionalną Agencją 

Ochrony Środowiska. VMM prowadzi pomiary jakości 

powietrza wymagane przez prawo UE. 

Dobra praktyka: Kraków (Polska) 

 
Uniwersytet Krakowski przeprowadził badanie oceniające 

rezultaty działań ograniczających ruch i parkowanie, 

wdrożonych w ciągu ostatniej dekady w kilku lokalizacjach 

w centrum miasta. Z dostępnych informacji wynika, że 

przekształcenie parkingów w place miejskie przyciągnęło 

nowych przedsiębiorców, którzy chcieli zainwestować na 

tych obszarach. Większa liczba sklepów, barów i 

restauracji oraz obecność innych atrakcji spowodowała 

wzrost liczby odwiedzających te obszary, którzy również 

pozostali na nich dłużej niż poprzednio. 

 
Na podstawie wyników badań dotyczących zmian w 

przychodach uzyskiwanych przez właścicieli obiektów 

parkingowych można stwierdzić, że na ogół przepisy nie 

powodowały istotnych zmian w wysokości przychodów, a 

wszelkie zmiany nie były związane z ograniczeniami. 

Ograniczenia nie spowodowały wprawdzie znaczącego 

wzrostu dochodów, ale nie miały również realnego 

negatywnego wpływu na dochody właścicieli - czynnik, 

którego zawsze najbardziej się obawiają. W przypadku 

parkingów zlokalizowanych przy ulicy Grodzkiej wniosek 

ten został potwierdzony przez dane uzyskane z urzędu 

skarbowego. Co więcej, wzrost dochodów zbiega się w 

czasie z największą aktywnością pieszych w centrum 

miasta. 

 
Bardzo wysoki odsetek właścicieli (75% w obrębie danego 

obszaru) nie chciałby wracać do czasów sprzed przepisów 

dotyczących dostępu pojazdów. Klienci obiektów 

zlokalizowanych na analizowanych obszarach również 

odnotowali bardzo wysoki stopień zadowolenia (średnio 

83%). Są oni przede wszystkim zadowoleni z braku 

samochodów na tych obszarach a jednocześnie cieszą się 

z obecności strukturalnego ukształtowania terenu, 

historycznej zabudowy i ogólnej atmosfery. Co więcej, 

tylko niewielka część respondentów odnosiła się do 

problemów z dostępem do obiektów. Obecnie respondenci 

docierają do nich głównie pieszo lub środkami transportu 

publicznego. Odwiedzają oni obiekty rzadziej niż raz w 

tygodniu lub okazjonalnie podczas wykonywania innych 

czynności w tej części miasta. 

http://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ/control
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Elementem jakości jest zdolność do zmiany programu na 

podstawie wyników monitoringu i oceny. Oznacza to, że 

powinna istnieć wystarczająca polityczna, regulacyjna, 

operacyjna i technologiczna swoboda manewru, aby w 

razie potrzeby dostosować i ulepszyć program. Może to 

dotyczyć samego UVAR, sposobu jego przekazywania lub 

sposobu, w jaki działania towarzyszące są kształtowane i 

skalowane. 

 
Poziom zgodności oraz liczba odwołań i skarg może być 

dobrym wskaźnikiem jakości projektu, komunikacji i 

obsługi procesu egzekwowania przepisów. Ogólnie rzecz 

biorąc, jasne jest, że przejrzysty, zrozumiały i szybki proces 

rozpatrywania odwołań od kar pieniężnych jest istotnym 

elementem każdego wysokiej jakości programu. 

 
Wkład zewnętrzny może być również bardzo cenny dla 

zapewnienia jakości. Panele składające się z zewnętrznych 

ekspertów pomagają uniknąć wąskiej perspektywy i 

wnoszą do dyskusji fakty i metodologie, które nie zawsze 

znane są władzom miejskim. 
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3. Kroki SUMP dla UVAR 
 

3.1 Przygotowanie i analiza 
 

Na tym etapie działania, które będą stanowić część SUMP, 

nie zostały jeszcze omówione. Aby upewnić się, że UVAR 

może stanowić część ewentualnego planu działania 

(SUMP), konieczne jest przyjęcie otwartego podejścia do 

UVAR jako elementu składowego lokalnej polityki 

mobilności. 

 
Należy rozważyć następujące kwestie: 

 
• Przeprowadzenie szerokiego badania 

problematycznych obszarów związanych z 

mobilnością w miastach. Inne wydziały tworzące 

politykę mogą napotkać problemy, które znajdą swoje 

rozwiązanie w regulacji dostępu. LEZ została 

wymieniona jako narzędzie do rozwiązywania 

problemów związanych z jakością powietrza, ale 

kwestia dostępu do obiektów kultury i dziedzictwa 

kulturowego w centrum miasta może również 

skorzystać na dobrze zaprojektowanych strefach 

wyłączonych z ruchu kołowego, wyznaczaniu tras 

autokarowych lub programach parkowania/dostępu. 

Bezpieczna podróż do szkoły może być również 

czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Aby 

opracować i wdrożyć takie programy, jak te 

wymienione powyżej, konieczna może być ściślejsza i 

głębsza współpraca pomiędzy różnymi wydziałami. 

 
• Podczas burzy mózgów i zbierania zestawu wszystkich 

potencjalnych działań i kierunków rozwiązań dla 

SUMP, należy upewnić się, że zawiera on rozwiązania 

integrujące tzw. działania typu „push and pull”. 

Zachęceniu do stosowania działań typu „pull”, takich 

jak zwiększona dostępność usług transportowych i 

infrastruktury, powinno towarzyszyć podobne 

zachęcenie do działań typu „push”, które regulują i 

ograniczają transport zmotoryzowany. 

 
• Gromadzenie danych istotnych dla problemów, które 

mogą zostać rozwiązane za pomocą UVAR, i 

odnoszących się do celów polityki wymienionych w 

sekcji 1.2. 

 
• Sprawdzenie, w jakim stopniu miasto jest gotowe do 

planowania i wdrożenia UVAR. Należy tego dokonać w 

kilku obszarach: 

 
− Zarządzanie: Czy priorytety polityki są jasno 

określone? Czy istnieje kontekst prawny dla 

UVAR? W jaki sposób można finansować UVAR? 

 
− Potrzeby użytkowników: Jakie są 

obecne/pożądane zachowania związane z 

 
 

 
mobilnością? Jaki jest wskaźnik własności 

pojazdów i jakiego rodzaju pojazdy są własnością 

mieszkańców, przedsiębiorstw i gości? Jaki jest 

stosunek do i dostępność oraz aktualne 

wykorzystanie alternatyw dla prywatnego 

użytkowania pojazdów? W jaki sposób wpływa na 

to demografia i sytuacja społeczno-gospodarcza 

osób podróżujących? 

 
− Rozwiązania w zakresie mobilności: Jaki jest 

aktualny podział modalny i podział przestrzeni 

drogowej między poszczególnymi rodzajami 

transportu? Jaka jest dostępność i koszt 

zapewnienia rozwiązań alternatywnych? Co 

planuje się w nadchodzących latach w zakresie 

poprawy w tym względzie? 

 
− Projektowanie systemu/technologie: Jakie dane są 

dostępne dla miasta, aby mogło ono podejmować 

świadome decyzje? W jaki sposób podłączeni są 

użytkownicy i pojazdy korzystające z miejskiej sieci 

drogowej? Czy istnieją technologie lub systemy ITS 

(będące własnością miasta), które mogą być 

wykorzystane do wdrożenia UVAR? 

 

3.2 Strategia i rozwój 
 

Będzie to etap, na którym planista powinien rozważyć, czy 

UVAR jest potrzebny lub czy istnieją inne działania, które 

mogą zostać wdrożone przy podobnych kosztach i są 

bardziej lub tak samo skuteczne. Zaangażowanie 

mieszkańców i interesariuszy ma kluczowe znaczenie dla 

tego etapu, ponieważ na tym etapie zostaną stworzone 

podstawy dla przyszłej akceptacji programu. Jest to faza, w 

której planista musi zapewnić, że elementy „push and pull” 

SUMP są dobrze wyważone a UVAR jest wdrożony i 

zintegrowany w ramach SUMP, a nie wyodrębniony. 

 
Wyraźne określenie związku między wizją a regulacją 

dostępu może stanowić wyzwanie. Planista będzie musiał 

wyjaśnić, że pozytywny, aspiracyjny wizerunek przyszłego 

systemu mobilności w mieście może zostać osiągnięty 

tylko wtedy, gdy pewne typy i ilości pojazdów zostaną 

przekierowane lub wyłączone z pewnych obszarów miasta. 

Związek ten może zostać jasno określony poprzez 

wprowadzenie aspektów UVAR do tworzonego 

scenariusza, który obejmuje ten etap, w tym modelowanie 

pakietów działań politycznych. 
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3.3 Planowanie działań 
 

Następujące działania powinny być wzięte pod uwagę w 

fazie planowania działań SUMP, jeżeli UVAR znajdzie się w 

planie działania SUMP. W oparciu o strategię i inne 

czynniki wdrożeniowe, należy opracować plan czasowy dla 

wdrożenia poszczególnych faz działania UVAR. Wspiera to 

proces osiągania bardziej ambitnych celów przy pomocy 

UVAR w miarę upływu czasu. 

 
• Należy określić granice/strefę, w której UVAR będzie 

stosowane (patrz sekcja 2.1). 

 
• Należy określić i przetestować właściwości dostępu 

pod kątem skuteczności. 

 
• Plan działania powinien zawierać niezbędne działania 

towarzyszące (patrz: sekcja 2.4 i 4.2). 

 
• Podstawa prawna i mechanizmy egzekwowania 

powinny zostać wyjaśnione i opublikowane. 

 
• Podmioty instytucjonalne spoza władz miasta powinny 

być zaangażowane w koordynację komunikacji i 

działań towarzyszących, aby zapewnić powodzenie 

UVAR (patrz: sekcja 2.5). 

 
• Modelowanie różnych scenariuszy UVAR w celu 

określenia systemu, który ma zostać przyjęty, może 

być bardzo korzystne, w szczególności dla dużych i 

bardziej złożonych systemów. Wybrany system (który 

może być kombinacją różnych scenariuszy) musi być 

następnie modelowany w celu oceny jego wpływu. 

 
• Należy wybrać technologie stosowane do zarządzania 

i egzekwowania UVAR. Jeśli chodzi o mechanizmy 

egzekwowania, zautomatyzowane egzekwowanie 

może być droższe do wdrożenia, ale bardziej 

skuteczne i tańsze dla zapewnienia właściwej 

zgodności. Ręczne egzekwowanie może być tańsze i 

szybsze do wdrożenia, ale drogie i trudne do 

wdrożenia w sposób skuteczny. 

 
• Należy opracować strategię dotyczącą danych, która 

określi warunki i parametry gromadzenia, 

przechowywania i wykorzystywania danych 

związanych z UVAR. 

 
• Należy opracować strategię komunikacji, konsultacji i 

zaangażowania interesariuszy. 

 
W ramach ogólnego podejścia, ważne jest nie tylko 

rozważenie zarządzania niektórymi typami pojazdów, ale 

raczej zarządzanie przydziałem przestrzeni drogowej dla 

wszystkich użytkowników dróg. Na przykład, jeżeli za 

pomocą okien czasowych dla dostaw bierze się pod uwagę 

wyłącznie pojazdy ciężarowe, wówczas zwolniona przez 

nie przestrzeń drogowa może zostać wypełniona innymi 

pojazdami, co potencjalnie może pogorszyć zatory 

komunikacyjne i jakość powietrza. Biorąc pod uwagę ten 

fakt, kluczowe znaczenie ma rozważenie polityki w 

zakresie transportu towarów w miastach wraz z innymi 

procedurami dotyczącymi mobilności w miastach, a osoby 

tworzące politykę powinny starać się znaleźć równowagę 

pomiędzy wszystkimi użytkownikami dróg. 

 

3.4 Wdrażanie i monitorowanie 
 

Przy rozpoczynaniu rzeczywistego wdrażania UVAR, 

można wziąć pod uwagę okres próbny. Może on być 

przydatny do testowania systemów i procedur oraz 

pomiaru początkowych skutków. Próba musi być bardzo 

dokładnie zaplanowana i odpowiednio sfinansowana, 

ponieważ źle przeprowadzona może spowodować jej 

przerwanie. Wdrożenie powinno być poprzedzone 

odpowiednim uświadamianiem użytkowników sieci dróg 

miejskich, że warunki dostępu ulegną zmianie. Najlepiej 

połączyć to z zapewnieniem wystarczających alternatyw 

przed wdrożeniem. W ten sposób użytkownicy dróg mogą 

zapoznać się z rozwiązaniami alternatywnymi i zacząć 

zmieniać swoje zachowania zanim UVAR wejdzie w życie. 

 
Wdrożenie musi być rozważone na etapie planowania pod 

względem jego wykonalności. Terminy również odgrywają 

tu pewną rolę. Należy upewnić się, że albo możliwe jest 

wdrożenie planowanych działań w okresie kadencji osób 

podejmujących decyzję w sprawie programu, albo że 

istnieje wystarczające wsparcie wszystkich stron sceny 

politycznej, aby mógł on zostać wdrożony w kilku cyklach 

wyborczych. 

 
Aspekty oceny i monitorowania UVAR zostały opisane w 

sekcji 2.7. Ważne jest, aby ocena była odpowiednia i 

proporcjonalna do skali i poziomu wrażliwości działania. 

Władze powinny mieć jasność co do wskaźników, które 

będą śledzone i przedstawić je w rozsądnej perspektywie 

czasowej wyników. Biorąc pod uwagę fakt, że UVAR 

stanowią część zintegrowanych pakietów działań, może 

być trudno przypisać konkretny wpływ do konkretnych 

działań w ramach ogólnego pakietu działań na rzecz 

mobilności. Ważne jest, aby stworzyć skuteczny i wydajny 

system. 
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Można kontynuować monitorowanie relacji z mediów i 

informacji zwrotnych na temat programu w mediach 

społecznościowych, a także prowadzić bezpośredni dialog 

z wybranym panelem użytkowników w celu zebrania 

informacji zwrotnych na temat wdrożenia. 

 
Co najważniejsze, w przypadku rozwiązań LEZ, stężenie 

zanieczyszczeń (głównie NO2 i PM) w i poza LEZ powinno 

być monitorowane i oceniane w odniesieniu do wartości 

granicznych określonych w dyrektywie w sprawie jakości 

powietrza atmosferycznego.17 Przede wszystkim, należy to 

zrobić przy użyciu danych zebranych przez oficjalne stacje 

monitorowania. Jednakże, pomiary przeprowadzane przez 

mieszkańców przy użyciu prywatnych czujników jakości 

powietrza (choć oczywiście nie są tak dokładne) mogą 

wskazywać szersze trendy związane z ewolucją 

zanieczyszczenia w określonych obszarach.18 Na przykład, 

Holandia bada sposoby uwzględnienia pomiarów 

obywatelskich w tworzeniu polityki, w tym za pomocą 

interaktywnej mapy.19 Podobnie, Bolonia zachęca 

mieszkańców do pomiaru jakości powietrza samodzielnie 

w celu poszerzenia ich wiedzy na ten temat, jednocześnie 

podnosząc świadomość na temat zanieczyszczenia 

powietrza.20 

 
Ponadto, technologie teledetekcji, które zostały już 

wdrożone w kilku miastach europejskich21, pomogą 

monitorować rzeczywiste emisje z samochodów 

wjeżdżających do LEZ. W ten sposób, najwyższe źródła 

emisji mogą być zidentyfikowane i działania podjęte 

odpowiednio na podstawie rzeczywistych danych. 

 
Ponowna ocena UVAR powinna być przeprowadzona po 

osiągnięciu swoich pierwotnych celów. W tym momencie 

można rozważyć zaostrzenie lub zmianę celów 

rozporządzenia o dostępie, a nawet całkowicie 

zrezygnować z programu (jak to miało miejsce w 

przypadku tymczasowych systemów opłat drogowych w 

krajach nordyckich). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050 
18 Ostatnie działania JRC w tej sprawie: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/evaluation-low-cost-sensors-air- 

pollution-monitoring-effect-gaseous-interfering-compounds-and 
19 https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ 
20 http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/laboratorioaria/ 
21 https://www.trueinitiative.org/ 

http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/laboratorioaria/
http://www.trueinitiative.org/
http://www.trueinitiative.org/
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4. Szczególne kwestie w odniesieniu do UVAR 
 
 

4.1 UVAR: własność, przyjęcie i 

poparcie przez interesariuszy. 
 

Własność, przyjęcie i poparcie przez interesariuszy UVAR 

jest ściśle związane z pozycją 2.6 „Zaangażowanie 

mieszkańców i kluczowych interesariuszy”. Istnieje kilka 

dobrych powodów, aby uważnie przyjrzeć się kwestii 

akceptacji planowanych UVAR. Po pierwsze, lokalni 

decydenci polityczni są bardziej skłonni wspierać działania 

zatwierdzone przez elektorat. Po drugie, słaba akceptacja 

lub nawet opór wobec UVAR może go powstrzymać - 

program, który wymaga dużych inwestycji ze środków 

publicznych. UVAR to również programy wdrażane ze 

względu na ich znaczący pozytywny wpływ. W tym sensie, 

problematyczne byłoby, gdyby UVAR zostało wstrzymane 

przed osiągnięciem swoich celów lub gdyby inne 

rozwiązania problemów rozwiązywanych przez UVAR 

zostały wprowadzone przed zakończeniem działania 

UVAR. Poprzez uzyskanie ponadpartyjnego poparcia i 

szerokiej akceptacji społecznej dla UVAR, może ono być 

nadal wdrażane w szeregu lokalnych okresów 

legislacyjnych. 

 
Projekt pakietu działań towarzyszących ma w tym 

względzie zasadnicze znaczenie. Dostępność dobrych 

alternatyw dla „starej” opcji podróży jest 

najważniejszym krokiem w kierunku publicznie 

akceptowanych UVAR. Projekt powinien być również 

wystarczająco elastyczny, aby umożliwić 

dostosowanie UVAR i pakietu działań towarzyszących 

w świetle nowych lub nieoczekiwanych problemów, 

które mogłyby ograniczyć akceptację. 

 
• Program powinien być dobrze zakomunikowany. W 

rozdziale 3 wymieniono kilka wymogów dotyczących 

komunikacji. Wszystkie działania w zakresie 

komunikacji powinny wyjaśniać pozytywne skutki dla 

wszystkich interesariuszy (przedsiębiorstw i członków 

społeczeństwa), których dotyczy UVAR. Po podjęciu 

decyzji w sprawie programu, dobra komunikacja jest 

niezbędna do zachęcania do przestrzegania przepisów. 

Informowanie o wpływie może również zwiększyć 

akceptację UVAR. 

 
• Kluczowi politycy lub inne osoby, które entuzjastycznie 

popierają UVAR (tzw. „orędownicy” - na przykład 

zaufani interesariusze lub grupy społeczne) mogą 

pomóc w zwiększeniu poparcia dla programu i ułatwić 

jego wdrożenie. 

 
• Demonstracje, próby i eksperymenty mogą czasami 

pomóc w zrozumieniu, dlaczego UVAR jest konieczny i 

jaki będzie jego wpływ. Pozytywne skutki mogą zostać 

podkreślone i zaprezentowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istnieje kilka sposobów na poprawę akceptacji: 

 
• UVAR powinno dążyć do osiągnięcia jasnego i 

uznanego celu, albo do rozwiązania problemu, albo 

stworzenia możliwości. 

 
• Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu UVAR, ocena 

powinna uwzględniać różne działania i konieczność 

wdrożenia UVAR. Stosowność i proporcjonalność 

powinny stanowić punkt wyjścia i być przedmiotem 

dialogu z interesariuszami. 

 
• Program powinien być dobrze opracowany. W 

rozdziale 3 wymieniono kilka wymagań projektowych. 

Czego potrzebują kierowcy samochodów, rozważając 

UVAR: 

 
• Ocena alternatywnych działań powinna być 

przewidziana w celu sprawdzenia, czy UVAR jest 

właściwym rozwiązaniem. 

• Samorząd wdrażający UVAR powinien pomóc w 

zrozumieniu przepisów, kosztów i wpływu. 

• ZasadyUVAR powinny być przejrzyste. 

• Użytkownicy okazjonalni i zagraniczni nie powinni być 

dyskryminowani. 

• Informacje powinny być udostępnione w celu 

ułatwienia planowania podróży. (Informacje 

dostarczane przez FIA) 

Oprócz akceptacji 

 
Aprobata interesariuszy lub użytkowników sugeruje, że 

planista UVAR jest zainteresowany głównie reakcją 

użytkowników na rozwiązanie, które zostało już 

zaprojektowane i wdrożone bez udziału interesariuszy. 

 
Oczywiste jest, że właściwe planowanie UVAR powinno 

wykraczać poza ten zakres, a zamiast tego obejmować 

wczesne zaangażowanie interesariuszy i przewidywanie 

potrzeb i poglądów użytkowników. 

 
Przy wyborze programu władze powinny jak najlepiej 

wykorzystać narzędzia zarządzania partycypacyjnego, aby 

upewnić się, że użytkownicy zostaną należycie wysłuchani. 
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• Mieszkańcy i interesariusze powinni dostrzegać i 

doświadczać, że system jest sprawiedliwy i przejrzysty. 

Sprawiedliwy oznacza, że egzekwowanie przepisów 

jest zrównoważone i rozsądne, a odstępstwa od UVAR 

istnieją i są przyznawane w uzasadniony sposób. 

Przejrzystość oznacza, że istnieje jasność co do 

wykorzystania przychodów (jeżeli takie są) i że UVAR 

jest wdrażany w celu osiągnięcia swoich celów; 

zapobiega to postrzeganiu go jako ukrytego podatku. 

Pozytywne skutki powinny być również widoczne dla 

mieszkańców i interesariuszy. 

 
• Stopniowe wprowadzanie UVAR, wraz ze stopniowym 

zaostrzaniem norm lub rozszerzaniem stref, może 

pomóc w uzyskaniu akceptacji. Pomysł, że mieszkańcy 

i użytkownicy dróg mogą stopniowo dostosowywać 

swoje zachowania, a właściciele flot mogą planować 

poprawę parametrów pojazdów, sprawia, że system 

jest bardziej akceptowalny. 

 
Jak można ocenić akceptację? Istnieje kilka metod, takich 

jak ankiety, grupy fokusowe i przegląd mediów 

(społecznościowych). Ważne jest, aby regularnie 

zajmować się ogólnym poziomem oceny UVAR w ramach 

planowania i spotkań projektowych UVAR. Różne strony 

zaangażowane w realizację projektu - w tym lokalni 

politycy, którzy na co dzień mają kontakt z 

interesariuszami związanymi z miastem - mogą zebrać 

swoje opinie na ten temat. Działania z zakresu udziału 

społeczeństwa są również ważnym kanałem służącym do 

zbierania opinii interesariuszy. 

 
Nie zmienia to faktu, że podmioty wdrażające UVAR muszą 

zaakceptować fakt, że „zawsze będzie sprzeciw”. Sztuką 

znajdowania kompromisu jest utrzymywanie otwartych 

linii komunikacyjnych - nawet z tymi, którzy sprzeciwiają 

się temu działaniu - aby były one oparte na faktach i 

przejrzyste, oraz prowadzenie programu UVAR, który 

faktycznie realizuje swoje cele. Po podjęciu decyzji w 

sprawie programu, komunikacja i dyskusja muszą 

koncentrować się na zgodności, a nie na tym, czy program 

powinien istnieć. 

 

4.2 UVAR jako część zintegrowanego 

pakietu działań. 
 

Aspekty SUMP związane z UVAR stają w pełni widoczne, 

gdy patrzymy na zintegrowane pakiety działań, które 

towarzyszą UVAR. SUMP dopasuje do regulacyjnego i 

restrykcyjnego czynnika wypychającego UVAR działania 

tworzące zachęty do zmian, niezależnie od tego, czy 

dotyczą one zarządzania mobilnością, czy dostosowania 

infrastruktury. Opinie na temat optymalnej równowagi 

między tymi czynnikami wypychającymi a programami 

zachęt są bardzo zróżnicowane. Zachęty mogą różnić się w 

zależności od lokalnych warunków. 

W odniesieniu do jakości powietrza, należy dołożyć 

wszelkich starań, aby uczynić powietrze w miastach 

czystszym. Należy stosować działania skoncentrowane na 

pojazdach, takie jak aktualizacje oprogramowania, 

modernizacja sprzętu w samochodach osobowych i flotach 

zawodowych kierowców miejskich. Flota miejska, 

autobusy, furgonetki i inne pojazdy muszą być 

modernizowane lub zmieniane na takie z alternatywnym 

systemem napędowym. Należy ustanowić system oceny 

zgodności po przeprowadzeniu unowocześnienia lub 

udoskonalenia. Na poziomie sieci potrzebne są inne 

działania, takie jak inteligentne sterowanie przepływem 

ruchu i lepsze usługi transportu publicznego. Poza tym 

zapewnienie atrakcyjnych alternatyw dla samochodów 

może również poprawić jakość powietrza, na przykład 

dzięki lepszemu transportowi publicznemu oraz poprawie 

infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. 

 
Połączenie UVAR z innymi działaniami może pomóc w 

negocjacjach politycznych związanych z tym zagadnieniem i 

zwiększyć jego akceptację społeczną. Kwestia ta jest ściśle 

związana z zasadą „rozwoju wszystkich rodzajów 

transportu w sposób zintegrowany”, opracowaną w sekcji 

2.4. 

 
Właściwy pakiet działań wraz z odpowiednim 

harmonogramem może zwiększyć wpływ UVAR. Może on 

również poprawić praktyczną wykonalność UVAR. 

Zwiększone możliwości transportu publicznego oraz 

nowe/inteligentne usługi w zakresie mobilności pomagają 

zaspokoić potrzeby zmotoryzowanych użytkowników, 

którzy nie chcą płacić opłat „korkowych”. Zrównoważony 

pakiet działań kompensacyjnych pokazuje również 

mieszkańcom, że decydenci polityczni dbają o tych, którzy 

są proszeni o zmianę swojego zachowania. W procesie tym 

pomaga to stworzyć wrażenie, że system jest 

sprawiedliwy. 

 
Wreszcie, w przypadku systemów UVAR, które generują 

dochody, pakiet działań towarzyszących może być 

finansowany z przewidywanych dochodów systemu. 

Użytkownicy dróg widzą następnie, w jaki sposób ich 

wkłady są reinwestowane w ciągłą poprawę systemu 

transportowego. Należy zauważyć, że większość systemów 

UVAR nie generuje dochodów, ale będzie wymagała 

nakładów finansowych na ich wdrożenie i prowadzenie. W 

istocie, miasta wolą zgodność z przepisami niż przychody z 

płaconych kar, ponieważ oznacza to, że ich cele są 

osiągane. 
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Ważnym pytaniem jest: jaki jest najlepszy sposób 

dystrybucji działań kompensacyjnych lub towarzyszących 

we wszystkich rodzajach transportu? Ponadto, czy należy 

przeznaczyć dodatkowe środki na nową i zmodernizowaną 

infrastrukturę (taką jak obiekty typu „park and ride”, 

ścieżki rowerowe, ulepszone przestrzenie publiczne i 

węzły przesiadkowe), czy też na ulepszone usługi (np. 

oferta transportu publicznego, nowe usługi w zakresie 

mobilności i współdzielone rowery)? Równowaga (lub 

podział) między wydatkami kapitałowymi i dochodowymi 

musi być dobrze zaplanowana. Modelowanie lub inne 

metody oceny pomagają określić, które działania z długiej 

listy możliwości są najbardziej efektywne (pod względem 

kosztów). 

 
Działania towarzyszące mogą również wchodzić w zakres 

kompetencji władz regionalnych lub krajowych. Na 

przykład w wielu miastach, regionach lub krajach 

wykorzystano dotacje na modernizację pojazdów lub 

wsparcie zmiany rodzaju transportu. 

 
W idealnym przypadku, program UVAR zawiera z góry 

przewidziane rozwiązania alternatywne. Użytkownicy 

mogą następnie zapoznać się z nowymi opcjami podróży i 

transportu przed ich wdrożeniem. 

 

4.3 UVAR i transport towarowy: 

pomysły na rozwiązania ograniczające 

ryzyko 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na działania 

towarzyszące związane z przewozem towarów. Działania 

takie jak konsolidacja lub rozwiązania „last mile” wymagają 

szczególnych lokalizacji, które muszą być powiązane z 

projektem strefy. Te systemy transportu towarowego 

wiążą się z bardziej złożonymi łańcuchami wartości niż 

transport pasażerski. UVAR może być jednym z czynników 

warunkujących ich wdrożenie, ale potrzebne są 

zintegrowane strategie w zakresie transportu 

towarowego. Pomocny może być stały dialog między 

władzami miejskimi a sektorem transportu towarowego. 

 
Badanie KE dotyczące transportu towarów w miastach22 

zawierało specjalny raport cząstkowy na temat UVAR i 

transportu towarów. Interesariusze wskazali dwa 

preferowane programy UVAR w celu sprostania lokalnym 

wyzwaniom związanym z logistyką miejską: Strefy niskiej 

emisji i pobieranie opłat „korkowych”. W badaniu tym 

określono również szereg rozwiązań łagodzących: 

 
• Centrum Konsolidacji Miejskiej (UCC /Urban 

Consolidation Centre/); 

• Rower towarowy (CB /Cargo Bike/); 

 
• Dostawy poza godzinami pracy (OHD /Off-Hour 

Deliveries/). 

 
Jako pierwsze wiodące rozwiązanie zaproponowano UCC. 

UCC definiuje się jako obiekt logistyczny położony w 

stosunkowo bliskiej odległości od obszaru geograficznego, 

który obsługuje (np. centrum miasta, całe miasto lub 

konkretny teren, np. kompleks centrum handlowego). 

Wiele firm logistycznych dostarcza tam towary i jest to 

centralny punkt, z którego realizowane są dostawy 

skonsolidowane do firm na tym obszarze. W ramach UCC 

można świadczyć szereg innych usług logistycznych i 

handlowych mających swoją wartość dodaną. 

 
Efektywność działania centrów UCC wydaje się być w dużej 

mierze uzależniona od istnienia odpowiednich przepisów 

lokalnych, w tym zasad dostępu pojazdów do strefy objętej 

UCC i korzyści przyznawanych operatorom UCC. Władze 

publiczne mogą wprowadzić przepisy prawne lub inne 

regulacje mające na celu promowanie korzystania z 

oferowanego systemu. Przepisy te mogą być restrykcyjne 

(wymagające lub silnie skłaniające pojazdy do korzystania 

z UCC) lub opierać się na korzyściach przyznawanych 

użytkownikom. Należy podkreślić, że powinno to być 

powiązane z dialogiem z interesariuszami. 

 
Rowery towarowe są wykorzystywane do końcowej 

dostawy towarów w celu zmniejszenia zatorów 

komunikacyjnych w miastach i stanowią drugie 

rozwiązanie łagodzące dla działań logistycznych w ramach 

systemów UVAR. Biorąc pod uwagę zalety (brak emisji 

gazów cieplarnianych, mała powierzchnia zajmowana na 

chodnikach, łatwość manewrowania) i wady (ograniczona 

masa użytkowa, niska prędkość jazdy) rowerów 

towarowych, wydaje się, że najlepiej nadają się one do 

dystrybucji produktów o stosunkowo niskiej gęstości 

objętościowej i rozmiarze masowym, które wymagają 

jedynie prostego przechowywania lub obsługi. 

 
Dostawcy planują dostawy, aby sprostać wymaganiom 

swoich klientów. Jeśli sprzedawcy detaliczni wymagają 

dostaw w normalnych godzinach pracy, większość ruchu 

samochodów ciężarowych będzie miała miejsce w 

najbardziej zatłoczonych okresach dnia. Jeśli masa 

krytyczna przedsiębiorstw jest w stanie dostosować swoje 

harmonogramy do przyjmowania dostaw w przypadku 

mniejszego natężenia ruchu, może to umożliwić firmom 

transportowym szybsze i tańsze dostawy towarów. Może 

to skutkować mniejszym zatłoczeniem ruchu, obniżeniem 

kosztów towarów i korzyściami ekonomicznymi, a 

jednocześnie być korzystne dla środowiska. 

 

 
 

22 2018 r., Badanie dotyczące logistyki miejskiej – „zintegrowana 

perspektywa”, dostępne na stronie 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_en. 
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Trzecim rozwiązaniem jest więc dostawa poza godzinami 

pracy (OHD). Jest to prosta koncepcja, ale jej wdrożenie 

może być trudne, ponieważ korzyści i koszty nie zawsze są 

równomiernie rozłożone. Przewoźnicy zazwyczaj lubią ten 

pomysł, ponieważ może on zaoszczędzić im czas i 

pieniądze, ale klienci często się mu sprzeciwiają, ponieważ 

może on zwiększyć koszty. Społeczności odniosą korzyści z 

mniejszego natężenia ruchu, ale mogą mieć obawy o hałas 

w nocy. Czasami potrzebne są specjalne zachęty, aby 

zachęcić przedsiębiorstwa do udziału lub wymogi w celu 

złagodzenia zakłóceń hałasu. Program OHD musi być 

opracowany w sposób równoważący korzyści i koszty, tak 

aby był praktyczny zarówno dla nadawców, przewoźników, 

klientów, jak i społeczności. 

 
Wytyczne NOVELOG SULP (Plany Zrównoważonej Logistyki 

Miejskiej /Sustainable Urban Logistics Plans/)23 odnoszą 

się do stworzenia wielostronnej platformy dla kwestii 

związanych z transportem towarów w mieście: jest to 

mechanizm współpracy przemysłu i samorządów lokalnych 

w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów w zakresie 

lokalnych problemów związanych z transportem towarów. 

Platforma ta powinna zostać utworzona w celu omówienia 

wszystkich kwestii związanych z transportem towarowym, 

a nie tylko UVAR. W idealnym przypadku, UVAR nie 

powinno być pierwszą kwestią, którą grupa musi się zająć. 

Zamiast tego, będzie ona istniała wystarczająco długo, aby 

istniało wzajemne zaufanie i produktywne środowisko 

pracy; rodzaj warunków wymaganych do właściwego 

postępowania w przypadku dużego projektu, jakim jest 

wdrożenie systemu UVAR. 

 

4.4 UVAR i okazjonalni odwiedzający 

(turyści, nierezydenci, użytkownicy 

dróg) 
 

Niektóre cechy UVAR mają szczególne znaczenie i są 

istotne dla okazjonalnych odwiedzających i użytkowników 

dróg spoza obszaru, na którym UVAR jest stosowane, jak 

również dla użytkowników dróg: 

 
• Rejestracja wstępna (tj. rejestracja online) jest często 

potrzebna do identyfikacji zagranicznych pojazdów. 

Chociaż jest to niefortunne, jest to wymagane przy 

obecnym braku rozwiązania ogólnoeuropejskiego. 

 
• Możliwości zarejestrowania po wjeździe powinny być 

również dostępne dla tych, którzy przypadkowo 

wjechali do strefy UVAR, nie wiedząc o tym wcześniej. 

 
Turyści stanowią szczególną kategorię użytkowników 

okazjonalnych, którym należy zapewnić opiekę. Dla 

niektórych z nich problemem będzie lokalny język, a 

większość z nich nie będzie znała lokalnej polityki regulacji 

dostępu. Z drugiej strony, turyści aktywnie decydują się na 

zwiedzanie konkretnego miasta - cenią sobie ochronę 

zabytków i doceniają walory rekreacyjne centrów miast 

wolnych od samochodów. Ponadto często są otwarci na 

rozwiązania multimodalne (jeśli dodadzą do tego 

doświadczenia z podróży) i mogą mieć pewną skłonność 

do płacenia za rzeczy, które odpowiadają ich potrzebom w 

zakresie mobilności, takie jak opłaty parkingowe czy 

podatki wjazdowe. 

 
Miasta, które starannie planują swoją strategię 

komunikacyjną, powinny upewnić się, że angażują w nią 

podmioty z branży turystycznej, takie jak lokalną izbę 

turystyki, organy ds. kultury i dziedzictwa kulturowego oraz 

hotele. 

 
Należy przyjrzeć się międzynarodowym lub dalekobieżnym 

podróżom autokarowym. Ten szybko rozwijający się sektor 

ma obecnie ograniczoną liczbę możliwości 

technologicznych w zakresie „oczyszczania się”. W celu 

zaspokojenia potrzeb różnych grup korzystających z usług 

autokarowych można rozważyć specjalny plan tras, 

parkowania i dojazdu autokarów. Pojazdy takie można 

również zmodernizować w celu spełnienia wymogów w 

zakresie bezpieczeństwa lub emisji. 

 
 

23 Wytyczne dotyczące planu zrównoważonej logistyki miejskiej NOVELOG: 

http://novelog.eu/wp-content/uploads/2018/07/NOVELOG_SULP- 

Guidelines.pdf 

http://novelog.eu/wp-content/uploads/2018/07/NOVELOG_SULP-
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systemu wymagane jest finansowanie z góry, jak również 

działania towarzyszące, musi być odzwierciedlony w 

budżecie. Tam, gdzie to możliwe, system wykorzystywany 

do zarządzania programem może być również 

współdzielony przez kilka programów lub wykorzystywany 

dla różnych usług publicznych związanych z ruchem 

drogowym. 

 

4.6 UVAR 2.0: jak UVAR może 

ewoluować 
 

Czas jaki minie nim obecne osiągnięcia technologiczne, 

takie jak automatyzacja i przekształcenie floty pojazdów na 

alternatywne źródła paliwa, prawdopodobnie zaczną 

wywierać rzeczywisty wpływ, zaczyna prawdopodobnie 

pokrywać się z długością typowego okresu planowania 

SUMP; pięć do dziesięciu lat. Władze lokalne powinny 

wziąć to pod uwagę przy planowaniu UVAR, nawet jeśli są 

one wprowadzane w celu rozwiązania bieżących 

problemów. 

 
Poniżej znajdują się trendy technologiczne, które należy 

wziąć pod uwagę: 
 

 
4.5 UVAR i finansowanie SUMP 

 
Powszechnym mitem dotyczącym UVAR jest to, że 

generują one fundusze dla miasta.24 Jednakże, o ile 

program nie ma wyraźnie na celu zwiększenia dochodów 

(np. skandynawskie pakiety infrastrukturalne) lub nie 

opodatkowuje powtarzających się zachowań związanych z 

mobilnością (np. opłata „korkowa”) programy UVAR 

zasadniczo nie powinny być uznawane za główne źródło 

dochodów. W rzeczywistości, ich wdrożenie zazwyczaj 

wymaga większych nakładów finansowych. W idealnym 

przypadku, niektóre formy UVAR (w tym LEZ) nie 

przynoszą żadnych dochodów. Ponieważ celem jest czyste 

powietrze, dąży się do tego, aby liczba naruszeń była jak 

najmniejsza. Przychody również zmniejszają się w czasie, w 

miarę jak rośnie zgodność z ustalonymi standardami i 

poprawia się charakterystyka floty. 

 
Jak wspomniano wcześniej, przepływy pieniężne wokół 

programów powinny być przejrzyste, czy to inwestycyjne, 

operacyjne, czy też dochodowe (poprzez opłaty lub 

grzywny). Korzyści społeczne wynikające z UVAR można 

• Ogólne wyniki floty pojazdów w zakresie ochrony 

środowiska ulegną poprawie, co doprowadzi do 

lepszego przestrzegania przepisów dotyczących 

jakości powietrza. Dlatego też, będzie to wymagać 

coraz bardziej rygorystycznych LEZ, jeśli normy jakości 

powietrza nadal nie są spełnione. Zmiana klimatu jest 

również coraz większym czynnikiem w decyzjach i 

planach UVAR miast. W tym samym czasie, kilka 

Państw Członkowskich podało daty docelowe dla 

stopniowego wycofywania pojazdów napędzanych 

konwencjonalnie. Systemy i procedury UVAR już 

istnieją i mogą być stosowane w innym celu niż 

pierwotnie przewidywano. 

 
• Pojazdy będą coraz częściej łączone, zarówno ze sobą, 

jak i z infrastrukturą miejską. Na ulicach miejskich 

zaczynają pojawiać się rozwiązania takie jak 

geofencing25. Są one testowane w wielu miejscach i 

mogą w przyszłości być istotne dla stref zerowej emisji 

lub dla trasowania transportów ponadgabarytowych 

(Longer Heavier Vehicles/Super lorries), które ze 

względu na ich dużą masę i długość wymagają bardzo 

specyficznej infrastruktury. 

spieniężyć, chociaż nie zawsze jest to proste, a władze    

lokalne nie zawsze będą główną grupą czerpiącą zyski. Na 

przykład, korzyści płynące z poprawy bezpieczeństwa 

drogowego - mierzone zmniejszeniem liczby ofiar 

śmiertelnych, rannych lub wypadków drogowych - są 

najbardziej odczuwalne przez jednostkę, jak również przez 

organ rządowy finansujący usługi zdrowotne. 

 
Programy UVAR powinny być zarządzane w sposób 

ekonomiczny i efektywny. Fakt, że do sfinansowania 

24 Jak oświadczyli członkowie grupy doradczej CIVITAS SATELLITE UVAR 
25 w określonych strefach, pojazdy hybrydowe są przełączane na tryb 

elektryczny; ciężarówki są spowalniane w okolicy szkół; ciężarówki są 

przekierowywane z dala od mostów, gdzie nie mogą przejechać ze względu 

na ich wysokość. 

Najlepsze praktyki: Komunikowanie się z właścicielami pojazdów 

niebędącymi mieszkańcami 

 
W     Antwerpii,  kierowcy  pojazdów,  które     powinny  być 

zarejestrowane przed wjazdem do miejskiej LEZ, takie jak 

spełniające warunki pojazdy zagraniczne (ale kierowca zapomniał 

tego zrobić), mogą również zarejestrować pojazd 24 godziny po 

wpisaniu: 

https://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ/registration/overvie 

w. 

 
Kierowcy mogą to zrobić online lub w jednym z urządzeń w LEZ: 

(https://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ/registeryour- 

pojazdu). 

 
W 2020 roku, normy emisji Euro pozwalające na wjazd do LEZ 

zostaną zaostrzone. Szeroko zakrojona kampania informacyjna, 

aby poinformować ludzi o tym rozpocznie się pod koniec 2019 

roku. Kampania ta będzie koncentrować się nie tylko na lokalnej 

ludności, ale będzie również skierowana do pobliskich krajów, 

takich jak Wielka Brytania. Różne kanały będą wykorzystywane, na 

przykład radio, reklama internetowa, oznakowanie na stacjach 

benzynowych oraz reklama na promach i pociągach z Wielkiej 

Brytanii. Ponieważ miasto nie zarządza drogami regionalnymi 

wokół i wjeżdżającymi do miasta, nie ma tam żadnej kontroli nad 

oznakowaniem. Tak więc, Antwerpia poprosiła rząd regionalny, 

aby wdrożył i / lub rozszerzył oznakowanie dotyczące LEZ a 

znajdujące się na tych drogach. 

http://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ/registration/overvie
http://www.slimnaarantwerpen.be/en/LEZ/registeryour-
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• Ulepszone trasy oparte na łączności mogą sprawić, że 

przepisy dotyczące dostępu (tymczasowego) będą 

„wbudowane” lub „do zapomnienia”, ponieważ 

kierowca nie będzie musiał interweniować, aby 

uniknąć skutków UVAR. W zależności od lokalizacji, 

pojazdy będą automatycznie przekierowywane, 

zwalniane lub przełączane na tryb czystego paliwa (w 

przypadku pojazdów hybrydowych). 

 

Dobra praktyka: 

 
Budżet klimatyczny Oslo (Norwegia) jest kluczowym 

narzędziem zarządzania dla osiągnięcia celów przyjętych w 

strategii klimatycznej i energetycznej Oslo. Uwzględnia on 

w budżecie emisje CO2 w mieście w sposób podobny do 

finansów miasta. Oznacza to, że ogólna emisja w 

transporcie jest ograniczona i że podejmowane są 

odpowiednie działania. Aby osiągnąć ten cel, wprowadza 

się opłaty za przejazd. 
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5. Materiał źródłowy 
 

5.1 Miasto, które wcześnie wdrożyło 

strefę ograniczonego ruchu: Siena 

(Włochy) 
 

Od końca lat 40. do początku lat 50. w Sienie miała 

miejsce szybka i w dużej mierze nieplanowana ekspansja. 

Doprowadziło to nawet do powstania budynków w 

pobliżu średniowiecznych murów. Sytuacja ta, napędzana 

przez masową motoryzację, szybko stała się sytuacją 

niezrównoważoną. Siena, która była jednym z niewielu 

włoskich miast, które zachowały swoje średniowieczne 

aleje i wąskie uliczki, stała się jednym z pierwszych miast, 

które wycofały się z tego trendu. 

 
W lipcu 1962 roku burmistrz Ugo Bartalini zabronił 

parkowania i większości rodzajów transportu na górnym 

obwodzie Piazza del Campo, ograniczając jednocześnie 

ruch autobusów turystycznych. Było to jedno z 

pierwszych konkretnych działań podjętych w celu 

ograniczenia ruchu drogowego we Włoszech. Jednak 

problem samochodów w historycznych centrach był 

odczuwalny nie tylko w Sienie, czy we Włoszech, ale w 

całej Europie. W wielu miejscach konieczne było 

uniemożliwienie ogólnego ruchu samochodowego przez 

centra historyczne, przy jednoczesnym ograniczeniu 

ruchu lokalnego. 

 
W Sienie, w roku 1965, nastąpiła zdecydowana 

interwencja rady miejskiej. Uruchomiono nowy projekt 

regulacji ruchu w centrum miasta, który opierał się na 

dwóch kluczowych zasadach: 

 
• Ustanowienie centralnego obszaru zarezerwowanego 

dla pieszych; 

 
• Zapobieganie przepływowi ruchu tranzytowego w 

historycznym centrum, a w zamian stworzenie dwóch 

oddzielnych pętli komunikacyjnych, jednej na północy 

i jednej na południu. 

 
Po zmianie samorządu, we wrześniu 1966 r. ponownie 

przyznano częściowy dostęp ruchowi tranzytowemu. 

Utworzenie strefy dla pieszych nie zostało jednak 

zakwestionowane. Rzeczywiście, w ciągu kolejnych lat 

obszar ten zaczął się powiększać. 

 
W sierpniu 1972 r. nowy burmistrz rozbudował strefę dla 

pieszych i zakazał wjazdu pojazdów do centrum miasta, 

wznawiając kierunek, który obowiązuje do dziś. 

 
W latach 80-tych i 90-tych strefa ograniczonego ruchu 

(LTZ /Limited Traffic Zone/) została rozszerzona na prawie 

całe historyczne centrum miasta. Została ona następnie 

podzielona na strefy ruchu i parkingi zarezerwowane 

tylko dla mieszkańców. Dla mieszkańców, jedynej grupy 

dopuszczonej do parkowania w centrum, wymagane było 

pozwolenie, które kosztowało 50 000 lirów miesięcznie, 

co w tym czasie było wysoką kwotą. Dochód ten został 

następnie przeznaczony na pokrycie zwiększonych 

wydatków na transport publiczny. Ponownie był to 

innowacyjny eksperyment na poziomie krajowym. Na 

przedmieściach wybudowano również parkingi 

przesiadkowe, co doprowadziło do stworzenia sieci 

minibusów. 

 
Od 1990 r. Miasto Siena prowadzi w samym sercu miasta 

obsługę minibusów o nazwie „Pollicino”. Prowadzony 

wspólnie z firmą transportową Train, zapewnia dostęp do 

wąskich uliczek miasta. Miejscowe centra przesiadkowe 

są punktami wyjściowymi dla jego podróży. 

 

5.2 Oferowanie alternatyw w związku z 

przepisami dotyczącymi pojazdów: 

Madryt (Hiszpania) 26 27 

W ciągu ostatnich kilku lat Madryt zmagał się z takimi 

problemami, jak zanieczyszczenie powietrza i duży ruch 

uliczny. Aby rozwiązać te problemy, Madryt planuje 

zmniejszyć liczbę samochodów w mieście oraz promować 

transport publiczny i aktywne środki transportu, a także 

nowe usługi w zakresie mobilności, które również stanowią 

część tego planu. Na przykład: 

 
• Program BiciMAD program współdzielenia rowerów 

zapewnia 2 028 rowerów elektrycznych na 165 stacjach 

w całym centrum miasta. Rowery są dostępne przez cały 

rok. 

 
• Dostawcy programu współdzielenia samochodów 

elektrycznych, Emov i Car2Go, mają obecnie 

odpowiednio 160 000 i 166 000 abonentów. Łącznie ich 

flota przekracza 1000 samochodów elektrycznych. 

 
Działania te obejmują: 

 
• zmniejszenie przestrzeni przeznaczonej dla samochodów 

na rzecz bardziej zrównoważonych środków transportu; 

 
• wydawanie zezwoleń na parkowanie w związku z 

poziomem zanieczyszczeń; 

 
26 https://www.h3bconnected.com/now-for-plan-a/ 
27 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/Calida 

dAire/Ficheros/PlanAire&CC_Eng.pdf 

http://www.h3bconnected.com/now-for-plan-a/
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/Calida
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• ustalanie cen transportu publicznego, które są 

przystępne dla wszystkich członków społeczności; 

oraz, 

 
• wprowadzenie alternatywnych środków transportu 

przy jednoczesnej rezygnacji z parkowania. 

 
Madryt aktywnie zachęca do przejścia na jazdę na 

rowerze. Po raz pierwszy podwoił liczbę współdzielonych 

rowerów i rozbudował stacje dokujące poza obwodnicą 

M30. 

 
EMT, operator transportu publicznego w Madrycie, stara 

się pozycjonować jako dostawca usług zrównoważonej 

mobilności w przyszłości. Miasto stworzyło własną 

aplikację Mobilność jako Usługa (MaaS /Mobility as a 

Service/), MaaS Madrid, której celem jest dostarczanie 

wysokiej jakości informacji w czasie rzeczywistym o 

transporcie publicznym i dodatkowych usługach 

turystycznych w stolicy Hiszpanii. 

 
Aplikacja na smartfony MaaS Madrid łączy wszystkich 

dostawców usług mobilności działających w Madrycie w 

jedną platformę. Dzięki nowej aplikacji miasto zamierza 

stać się pionierem w dziedzinie wspólnej mobilności i 

transportu multimodalnego. Aplikacja stanowi część 

działania 21 planu A Rady Miasta dotyczącego jakości 

powietrza i zmian klimatycznych, który wspiera inicjatywy 

w zakresie wspólnej i multimodalnej mobilności. 

 
Aplikacja MaaS Madrid, uruchomiona wiosną 2018 r., 

zapewnia użytkownikom różne, bardziej wydajne i 

ekologiczne sposoby podróżowania po mieście. Zawiera 

ona informacje georeferencyjne, dzięki którym 

użytkownicy mogą zidentyfikować wszystkie usługi 

związane z mobilnością dostępne w ich otoczeniu. 

Początkowo będzie ona zawierać informacje o transporcie 

publicznym oraz usługach współdzielenia Bicimad, 

Car2Go, Emov, Zity, Muving, eCooltra, Ioscoot, Obike i 

OFO. Ułatwi ona również dostęp do usług taksówkarskich. 

EMT stopniowo wprowadzi więcej funkcji, takich jak 

planowanie i porównywanie tras, więcej opcji 

personalizacji oraz możliwość rezerwacji miejsc i biletów. 

 
Wybierając miejsce pochodzenia i cel swojej podróży w 

aplikacji „MaaS Madrid”, użytkownicy będą mogli 

wizualizować szereg opcji dostosowanych do swoich 

preferencji - najszybszą, najtańszą, najmniej 

zanieczyszczającą środowisko podróż itp. - i 

zarezerwować wszystkie niezbędne bilety, czy to za 

pośrednictwem samej aplikacji, czy to za pośrednictwem 

usługodawców. 

 
Stopniowo włączone zostaną inne usługi, takie jak 

abonament samochodowy Respiro i Blumove. EMT 

współpracuje z tymi usługodawcami w celu odróżnienia 

ich pod względem technicznym od programów 

swobodnego współużytkowania samochodów. EMT jest 

otwarte w swoim podejściu i zaprasza kolejne firmy do 

przyłączenia się do programu. 

 
Oprócz tego, że EMT służy mieszkańcom, miasto i różni 

operatorzy, którzy uczestniczą w programie, postrzegają 

to narzędzie jako szansę na rozwój swoich usług i dalsze 

rozszerzenie współpracy publiczno-prywatnej. 

Ostatecznie może to nawet doprowadzić do powstania 

nowego modelu mobilności w mieście. 

 
EMT prowadzi również rozległy, otwarty portal danych, 

dostarczający statystycznych, dynamicznych i aktualnych 

danych na temat różnych usług, które świadczy (autobusy, 

rowery publiczne, mobilność, parkingi itp.), jak również 

instrukcje dotyczące sposobu integracji tych danych z 

własnymi aplikacjami. 

 

5.3 Opłaty za korzystanie z 

infrastruktury: Trondheim28 (Norwegia) 

Trondheim jest jednym z norweskich miast, które ma 

ponad dziesięcioletnie doświadczenie w wykorzystywaniu 

przychodów z opłat „korkowych” do inwestycji w 

infrastrukturę i eksploatację transportu. Wyniki okazały 

się pozytywne, a miasto wynegocjowało swój trzeci pakiet 

działań. 

 
W 2008 r. Trondheim było miastem borykającym się z 

problemami komunikacyjnymi i brakowało mu środków 

na budowę nowej infrastruktury. W tym samym roku 

parlament norweski przyjął nowe cele, aby do 2030 roku 

uczynić Norwegię neutralną dla klimatu. Lokalni politycy 

w Trondheim postanowili podjąć działania. Połowa emisji 

gazów cieplarnianych w mieście była związana z 

transportem. Trzeba było ograniczyć ruch drogowy. 

Miasto Trondheim podjęło decyzję o utworzeniu 

ponadadministracyjnego projektu z udziałem gminy 

Trondheim, władz okręgu South-Trøndelag i Zarządu Dróg 

Krajowych. Narodziło się Porozumienie o Zielonym 

Partnerstwie. Miljøpakken lub Greener Trondheim to 

partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. Jego 

głównym celem jest ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych poprzez pakiet działań, które obejmują 

zmniejszenie ruchu samochodowego. Obecnie 

Trondheim zyskuje około 3000 nowych mieszkańców 

rocznie. Odpowiedni wzrost zapotrzebowania na 

transport musi być w praktyce pokryty przez ruch pieszy, 

rowerowy lub transport publiczny. 

 
28 ThinkingCities, październik 2016 r. 
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Latem 2008 r. wdrożono już pierwsze działania, 

ustanawiając pasy autobusowe w centrum miasta. Efekty 

były natychmiastowe. Autobusy szybciej docierały do 

celu, a ruch samochodowy był ograniczony. W 2009 r. 

parlament norweski zatwierdził Miljøpakken. Dało to 

Trondheim możliwość otrzymania od państwa wsparcia 

finansowego na realizację programu. Najbardziej 

kontrowersyjnym działaniem było ponowne 

wprowadzenie systemu opłat drogowych z podwójną 

opłatą za jazdę w godzinach szczytu. Połowa dochodów z 

systemu opłat drogowych przeznaczana jest na poprawę 

sieci dróg, a druga połowa na rozwój ekologicznych 

rozwiązań transportowych. Wyraźnym celem polityki był 

transfer środków od kierowców do osób korzystających z 

przyjaznych środowisku środków transportu. 

 
Dotychczasowe wyniki są imponujące. Liczba przejazdów 

samochodem spadła z 58% do 52,9%. Ruch mierzony w 

miejskich punktach poboru opłat jest dziś o 17% niższy niż 

w 2010 roku. Od 2008 roku korzystanie z transportu 

publicznego wzrosło o 60%. Liczba rowerzystów 

dojeżdżających do centrum miasta i dojeżdżających z 

niego wzrosła od 2010 roku o 50%. Liczba osób 

dojeżdżających do centrum miasta i dojeżdżających z 

niego wzrosła od 2010 r. o 28%. Ponadto, jakość lokalnego 

powietrza jest obecnie lepsza niż 20 lat temu. 

 
Propozycja Miljøpakken była odważnym posunięciem 

lokalnych polityków. Chociaż te restrykcyjne działania 

były niepopularne na początku, ostatnie badanie 

przeprowadzone przez lokalną gazetę wykazało, że opinia 

publiczna opowiedziała się za tymi działaniami. 

 
Z zastrzeżeniem akceptacji prawnej po określonym czasie, 

Miljøpakken wszedł w trzecią fazę w 2017 roku. 

Trondheim podpisał pierwszą umowę dotyczącą 

środowiska miejskiego pomiędzy norweskimi miastami. 

Porozumienie to, zawarte pomiędzy władzami krajowymi 

i lokalnymi, przyniesie więcej środków finansowych na 

ekologiczną mobilność w Trondheim. 
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6. Lista odniesień i linków 
 
 

6.1 Kluczowe źródła 
 

Unijna strona internetowa poświęcona przepisom 

dotyczącym dostępu dla pojazdów miejskich: 

www.urbanaccessregulations.eu 

 
http://www.eltis.org/resources/tools/study- 

urbanlogistics-integrated-perspective 

 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/the 

mes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper- 

illustrated-brochure_en.pdf 

 
https://civitas.eu/content/civitas-insight-06- 

accessregulations-facilitate-cleaner-and-better-transport 

 
http://www.trafficintowns.org/ 

 

6.3 Najlepsze praktyki 
 

http://www.toscananovecento.it/custom_type/1965- 

lachiusura-al-traffico-del-centro-storico-di-siena/ 

 
Berlin: 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/um 

weltzone/download/touristeninfo_en.pdf 

 
Rotterdam: 

https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/OVVm 

anualRegistrationExemptions.pdf 

 

TOWARDS AN ASSESSMENT OF LIVABILITY IN THE ZTL: 

REVERSING THE TRAGEDY OF THE COMMONS OF THE 

HISTORIC CITY CENTER - THE CASE STUDY OF BRESCIA 

Michelle Mary DeRobertis, Uniwersytet Brescia. 

 

6.2 Wytyczne 

 
http://www.eltis.org/discover/case- 

studies/stockholmachieving-sustainable-mobility-using- 

urban-vehicle-access 

 
Wytyczne NOVELOG dotyczące planowania i rozwoju 

planów zrównoważonej logistyki miejskiej (SULP) 

 
https://civitas.eu/content/civitas-insight-06- 

accessregulations-facilitate-cleaner-and-better-transport 

http://www.eltis.org/discover/case-studies/giving-back- 

public-space-pedestrians-and-cyclists-vitoria-gasteiz- 

spain 

 
A ; Szarata i inni, 2017, Wpływ ograniczeń dotyczących 

samochodów wprowadzonych w centrum miasta na 

jakość przestrzeni publicznej - dostępny za 

pośrednictwem Sciencedirect. 

 
https://www.london.gov.uk/get-involved/mayor- 

londondraft-strategies-and-consultations 

 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital 

/wp- 

content/uploads/2018/05/Oslo_Climate_Budget.pdf 

http://www.urbanaccessregulations.eu/
http://www.eltis.org/resources/tools/study-urbanlogistics-integrated-perspective
http://www.eltis.org/resources/tools/study-urbanlogistics-integrated-perspective
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf
https://civitas.eu/content/civitas-insight-06-accessregulations-facilitate-cleaner-and-better-transport
https://civitas.eu/content/civitas-insight-06-accessregulations-facilitate-cleaner-and-better-transport
http://www.trafficintowns.org/
http://www.toscananovecento.it/custom_type/1965-lachiusura-al-traffico-del-centro-storico-di-siena/
http://www.toscananovecento.it/custom_type/1965-lachiusura-al-traffico-del-centro-storico-di-siena/
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/umweltzone/download/touristeninfo_en.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/luftqualitaet/umweltzone/download/touristeninfo_en.pdf
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/OVVmanualRegistrationExemptions.pdf
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/OVVmanualRegistrationExemptions.pdf
http://www.eltis.org/discover/case-studies/stockholmachieving-sustainable-mobility-using-urban-vehicle-access
http://www.eltis.org/discover/case-studies/stockholmachieving-sustainable-mobility-using-urban-vehicle-access
http://www.eltis.org/discover/case-studies/stockholmachieving-sustainable-mobility-using-urban-vehicle-access
https://civitas.eu/content/civitas-insight-06-accessregulations-facilitate-cleaner-and-better-transport
https://civitas.eu/content/civitas-insight-06-accessregulations-facilitate-cleaner-and-better-transport
http://www.eltis.org/discover/case-studies/giving-back-public-space-pedestrians-and-cyclists-vitoria-gasteiz-spain
http://www.eltis.org/discover/case-studies/giving-back-public-space-pedestrians-and-cyclists-vitoria-gasteiz-spain
http://www.eltis.org/discover/case-studies/giving-back-public-space-pedestrians-and-cyclists-vitoria-gasteiz-spain
https://www.london.gov.uk/get-involved/mayor-londondraft-strategies-and-consultations
https://www.london.gov.uk/get-involved/mayor-londondraft-strategies-and-consultations
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2018/05/Oslo_Climate_Budget.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2018/05/Oslo_Climate_Budget.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2018/05/Oslo_Climate_Budget.pdf
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7. Glosariusz 
 

Opłata „korkowa” (CC): Opłata za prowadzenie pojazdu 

w strefie pobierania opłat. Ma ona na celu zmniejszenie 

zatorów komunikacyjnych na określonym obszarze. 

 
UVAR na bazie kordonu: Opłata pobierana jest za 

przekroczenie przez pojazd granicy danego obszaru. Jest 

to przeciwieństwem podejścia „strefowego”, w ramach 

którego naliczane są opłaty za wszystkie ruchy w obrębie 

strefy, które mogą różnić się w zależności od pory dnia, 

kierunku jazdy, typu pojazdu i jego lokalizacji. Może 

istnieć kilka kordonów z różnymi zasadami/opłatami (EC, 

2017). 

 
Funkcjonalne obszary miejskie (FUA): Funkcjonalne 

Obszary Miejskie składają się z miasta i jego strefy 

dojazdów do pracy; składają się zatem z gęsto 

zamieszkanego miasta i mniej zaludnionej strefy 

dojazdów do pracy, której rynek pracy jest silnie 

zintegrowany z miastem (OECD, 2012). 

 
Strefa ograniczonego ruchu (LTZ): Obszary miejskie, do 

których dostęp regulowany jest innymi metodami niż 

płatności lub emisje (dostępne na stronie 

https://urbanaccessregulations.eu). 

 
Strefy niskiej emisji (LEZ): LEZ to obszary, gdzie dostęp 

jest regulowany w oparciu o emisję zanieczyszczeń z 

pojazdów. Najbardziej zanieczyszczające pojazdy są 

kontrolowane, a zwykle oznacza to, że pojazdy z wyższą 

emisją nie mogą wjeżdżać do obszaru (z 

https://urbanaccessregulations.eu). 

 
Krajowe Punkty Dostępu (NAP): NAP to mechanizm 

dostępu, wymiany i ponownego wykorzystywania danych 

dotyczących transportu, ustanowiony w ramach planu 

działania na rzecz inteligentnych systemów 

transportowych (ITS) i dyrektywy (WE, 2010). 

 
Przepustowość: Dla celów niniejszego przewodnika 

tematycznego „Przepustowość” opisuje zakres, w jakim 

formy miejskie umożliwiają (lub ograniczają) ruch 

pojazdów w różnych kierunkach. 

Działania typu „push and pull”: działania, które 

przekonują i motywują do zachowań zgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, są połączone z działaniami, 

które aktywnie zapobiegają niepożądanym zachowaniom. 

 
Strefa ciszy (strefy Q): Obszar, na którym niski poziom 

hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy jest 

gwarantowany poprzez zarezerwowanie dostępu tylko dla 

pojazdów o niskim poziomie hałasu. (Źródło: 

http://www.cityhush.eu/results.html). 

 
Jednolita Brama Cyfrowa (SDG): Jednolita Brama 

Cyfrowa zapewni łatwy dostęp online do informacji, 

procedur administracyjnych i usług pomocniczych, 

których potrzebują obywatele i przedsiębiorstwa, aby 

prowadzić działalność w innym państwie UE (KE, 2016). 

 
Super kwartały: to przestrzeń geograficzna, która 

obejmuje kilka kwartałów miejskich. Vitoria-Gasteiz 

zastosowała model super kwartałów: Prywatne 

samochody i transport publiczny są trzymane poza 

kwartałami, a wewnętrzne ulice są przeprojektowane 

głównie do użytku pieszych. 

 
Strefy bardzo niskiej emisji (ULEZ): ULEZ to terminologia 

używana w Londynie dla Euro 6 / VI silników diesla, LEZ 

Euro 4 silników benzynowych. W Niemczech, znane są 

jako „zakaz diesla”, a w Belgii jest do dalsza faza LEZ. 

 
Zasady dostępu pojazdów do miast (UVAR): Są to 

działania, które określają zasady dostępu pojazdów do 

infrastruktury miejskiej (WE, 2013). 

 
Płatna obwodnica: Płatne obwodnice mają na celu 

zastosowanie systemów opłat za autostrady, które są 

podobne do kordonu, ale zazwyczaj stosowane do 

regulowania dostępu do całego miasta. Rozwiązanie to 

zostało wdrożone w Singapurze i w wielu miastach 

norweskich. Podobnie jak w przypadku systemów 

kordonowych, kluczową cechą jest elastyczność. (KE, 

2017). 

 
Strefa zerowej emisji (ZEZ): LEZ, gdzie tylko pojazdy z 

zerową emisją (ZEV) są wpuszczane. 
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