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W 2000 roku Bank Światowy wydał 
pierwsze oświadczenie związane  
z obliczeniem liczby samochodów 

osobowych przypadających na tysiąc miesz-
kańców. Statystyki objęły ludność wszystkich 
kontynentów. Mianowicie z początkiem XXI 
wieku na 1000 mieszkańców przypadało 100 
samochodów. Takie samo obliczenie pojawiło 
się dziewięć lat później, gdzie liczba samo-
chodów na tę samą liczbę mieszkańców 
wzrosła już do 123. Z kolei Eurostat opubliko-
wał dane prezentujące stopę zmotoryzowania 
członków Unii Europejskiej i EFTA w 2016 ro-
ku. W tej pierwszej grupie liderem jest Luk-
semburg, w którym na 1000 mieszkańców 
przypadają 662 samochody. Na szczycie ca-
łego zestawienia plasuje się Lichtenstein z 
773 autami. Polska również znajduje się po-
wyżej średniej unijnej, która wynosi 505 sa-
mochodów na 1000 mieszkańców. W naszym 
kraju odczyt wyniósł w 2016 roku 571 samo-
chodów, co jednocześnie daje nam 6. miej-
sce w UE (i 7. miejsce, uwzględniając kraje 
EFTA). Wyprzedzamy tym samym kraje z tak 
dużym parkiem samochodów, jak Niemcy 
(555), Wielka Brytania (469) czy Francja 
(479). Jeszcze częściej niż w Polsce samo-
chód posiadają natomiast obywatele Włoch 
(625), Malty (615), Finlandii (604) i Cypru 
(595).

Europejska rewolucja 
transportowa
Wiele europejskich stolic oraz dużych 

miast podjęło walkę ze spalinami, co spo-
wodowało wprowadzenie zakazów wjaz-
dów samochodów spalinowych do cen-
trum oraz ograniczenie ruchu tranzytowe-
go. Miasta stawiają na inwestycję w infra-
strukturę rowerową i transport publiczny. 
W stolicy Norwegii, Oslo, władze zapowie-
działy radykalne zaostrzenie przepisów do-
tyczących przemieszczania się własnym 
środkiem transportu. W celu zachęcenia 
mieszkańców do rezygnacji z poruszania 
się samochodem zaplanowano, aby ponad 
50 km dróg przerobić na ścieżki rowerowe. 
Ponadto władze tego miasta pobierają do-

Wzrost znaczenia komunikacji publicznej 
wobec ograniczeń wjazdu do centrum miasta

datkowe opłaty za poruszanie się autem  
w godzinach szczytu, a także likwidują ist-
niejące miejsca parkingowe. Wstępne sza-
cunki mówią o całkowitym zakazie ruchu 
aut osobowych napędzanych paliwami ko-
palnymi maksymalnie do 2050 r.

Z kolei w niemieckim Hamburgu władze 
miasta planują utworzenie stref, po których 
mieszkańcy będą mogli poruszać się wy-
łącznie pieszo lub jednośladem. Do 2035 r. 
tak zwana zielona sieć ma objąć 40 proc. 
powierzchni miasta, a do 2050 roku na-
stąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych  
o 80 procent.

Równie restrykcyjne przepisy panują  
w stolicy Francji. W Paryżu od 1 lipca 2016 
r. samochody osobowe, które są zareje-
strowane przed 1997 r., mają zakaz wjaz-
du do miasta. Uniemożliwiono wjazd rów-
nież motocyklom zarejestrowanym przed 
1 czerwca 1999 r. oraz samochodom cię-
żarowym i autobusom wprowadzonym do 
bazy wcześniej niż 1 października 2001 ro-
ku. Warto zaznaczyć, iż od 2014 r. włodarze 
Paryża organizują dzień bez samochodu. 
Jak podają statystyki, w 2001 r. 40 proc. 

mieszkańców tego miasta nie posiada-
ło własnego środka transportu, natomiast 
obecnie jest to blisko 60 proc. Paryżan.

Świat odwraca się od samochodów spa-
linowych. Od 2025 roku nie będzie ich 
można sprzedawać w Norwegii, a od 2030 
roku również taki zakaz obejmie Szwecję, 
Irlandię, Izrael i Indie.

Strefy czystego  
transportu w Polsce
W styczniu 2018 roku sejm w Polsce 

uchwalił ustawę o elektromobilności, któ-
ra pozwala władzom miejskim wprowadzać 
zakazy dla aut spalinowych. Zostały rów-
nież podniesione limity stawek za parko-
wanie w centrach miast, które liczą powy-
żej 100 tys. mieszkańców. Strefa czystego 
transportu ma w konsekwencji prowadzić 
do ograniczenia emisji zanieczyszczeń ko-
munikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azo-
tu, zmniejszania natężenia ruchu samocho-
dowego na obszarze silnie użytkowanym 
przez pieszych, a także podnieść kom-
fort poruszania się. Kraków jest pierwszym 
miastem w Polsce, w którym zaczęła obo-

Zatłoczenie miast jest jednym z największych 
problemów obecnej polityki transportowej.  
Odpowiednie jej kształtowanie pozwoli ograniczyć 
zjawisko zatłoczenia, czyli kongestii.

mgr inż.  
SEBASTIAN GRABIŃSKI
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
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Fot. 1. Strefa czystego transportu w Krakowie.
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wiązywać strefa czystego transportu (SCT). 
Dlatego też na wyznaczonym obszarze na 
Kazimierzu pojawił się zakaz wjazdu dla 
pojazdów napędzanych tradycyjnymi sil-
nikami. Wyjątek stanowią samochody na-
leżące do mieszkańców, taksówki czy sa-
mochody odpowiadające za zaopatrzenie. 
Warto zaznaczyć, że dwie ostatnie grupy są 
uprzywilejowane tylko do końca 2025 roku. 
Z kolei zakazem wjazdu do strefy czystego 
transportu nie zostaną objęte samochody 
elektryczne, a także samochody napędza-
ne wodorem i wykorzystujące CNG. Każda 
osoba, która złamie zakaz wjazdu do stre-
fy, może liczyć się z mandatem w wysoko-
ści do 500 zł.

W początkowym okresie zarów-
no mieszkańcy, jak i firmy zlokalizo-
wane na obszarze Kazimierza w więk-
szości pozytywnie wypowiadały się  
o utworzeniu strefy. Jednak w mia-
rę jej funkcjonowania pojawił się spo-
ry bunt społeczny. Mieszkańcy argumen-
towali swój sprzeciw wobec SCT głów-
nie niewystarczającą ilością miejsc po-
stojowych oraz korkami powstającymi  
w sąsiadujących dzielnicach. Przedsię-
biorcy natomiast narzekali w związku ze 
spadkiem obrotów (o ok. 20–30 w stosun-
ku do okresu poprzedzającego wdrożenie 
strefy) oraz brakiem możliwości wjazdu 
pojazdów z dostawami jedzenia czy firm 
kurierskich.

Na przełomie 2018 i 2019 r. mieszkańcy 
interweniowali u wojewody małopolskiego, 
składając skargę na Uchwałę Rady Mia-
sta Krakowa. Rozpoczęło to proces wyga-
szania strefy, która obowiązywała zaledwie  
2 miesiące od daty jej powstania.

A jak wygląda sytuacja w innych polskich 
miastach? Otóż w stołecznym mieście War-
szawa na ten moment nie ma utworzonej 
strefy czystego transportu. Nieoficjalnie 
mówi się, że gdyby pojawiła się taka stre-
fa, objęłaby ona fragmenty Starego Mia-
sta i Powiśla, które już dziś są częścio-
wo zamknięte dla ruchu kołowego. Jednak 
po zmianach na ten obszar mogłyby wjeż-
dżać jedynie pojazdy zeroemisyjne, a więc 
elektryczne oraz te, które są zasilane wo-
dorem. Prezydent stolicy podał, że w ciągu 
doby do miasta wjeżdża 500 tysięcy samo-
chodów, a na 1000 mieszkańców przypada 
859 aut. Z kolei różnica temperatury pomię-
dzy wyspami ciepła w mieście a przedmie-
ściami wynosi 12oC.

W Poznaniu włodarze miasta podkreśla-
ją, że problem jest na bieżąco monitoro-
wany, jednak działania prowadzone są sys-
temowo. Pierwszym krokiem był montaż 
czujników antysmogowych na terenie ca-
łego miasta, a następnie aktualizacja pla-
nu transportowego. Do sierpnia 2019 ro-
ku przeprowadzono badania, na podsta-
wie których zidentyfikowano strefy z naj-

większym natężeniem ruchu oraz zanie-
czyszczeniami. Jednak sama strefa czyste-
go transportu w stolicy Wielkopolski w naj-
bliższym czasie na pewno nie powstanie.

Wyższe opłaty za parkowanie
Od 5 września 2019 roku, na podsta-

wie nowelizacji ustawy o drogach publicz-
nych, miasta liczące powyżej stu tysięcy 
mieszkańców mogą ustanawiać śródmiej-
ską strefę płatnego parkowania. Przepisy 
wprowadziły też wyższe maksymalne staw-
ki, jakie może ustalać gmina za parkowanie.  
W centrach miast mogą one nawet przekro-
czyć 10 zł. Prawie cztery razy wzrosła rów-
nież maksymalna stawka kary za brak opła-
ty. Do tej pory prawo przewidywało stre-
fy płatnego parkowania (SSP) „na obsza-
rach charakteryzujących się znacznym de-
ficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasad-
niają to potrzeby organizacji ruchu, w ce-
lu zwiększenia rotacji parkujących pojaz-
dów (…)”. Od 5 września śródmiejską stre-
fę płatnego parkowania ustala się, zgodnie  
z ustawą, „na obszarach zgrupowania inten-
sywnej zabudowy funkcjonalnego śródmie-
ścia, które stanowi faktyczne centrum miasta 
lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności po-
wyżej 100 tys. mieszkańców”. Muszą być do 
tego spełnione warunki dotyczące strefy płat-
nego parkowania. Poza tym samorząd musi 
uznać, że ustanowienie strefy płatnego par-
kowania może nie być wystarczające do re-
alizacji lokalnej polityki transportowej czy 
ochrony środowiska. Ustalenie śródmiejskiej 
strefy płatnego parkowania i opłaty, jaka ma 
w niej obowiązywać, powinno być poprze-
dzone  odpowiednią analizą władz miasta, 
która określi m.in. rotację pojazdów w strefie  
z uwzględnieniem różnych stawek. Trzeba 
dodać, że zanim rada uchwali powstanie stre-
fy i stawki, wniosek włodarza zaopiniuje or-
gan zarządzający drogami.

Rada gminy lub miasta, która ustala da-
ną strefę płatnego parkowania lub śród-
miejską strefę płatnego parkowania, de-
klaruje wysokość opłaty za parkowanie na 
ich obszarze. Zgodnie z nowelizacją opła-
ta za pierwszą godzinę postoju pojazdu 
samochodowego nie może przekraczać:  
w strefie płatnego parkowania – 0,15% mi-
nimalnego wynagrodzenia, czyli 3,37 zł,  
a w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania 
– 0,45% minimalnego wynagrodzenia, czyli 
10,12 zł. Rada gminy bądź miasta może rów-
nież zdecydować się na wprowadzenie opłaty 
abonamentowej lub zryczałtowanej oraz ze-
rową stawkę opłaty dla niektórych użytkow-
ników drogi.

Jeśli władze danej miejscowości uzna-
ją za stosowne wprowadzenie wyższych 
opłat, podwyżki dotkną także kierujących 
motocyklami. Ustawa o drogach traktuje  
o postoju pojazdów samochodowych  
w strefach, a zgodnie z definicjami Prawa 
o ruchu drogowym pojazd samochodo-
wy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja 
umożliwia jazdę z prędkością przekracza-
jącą 25 km/h. Wyjątek stanowi jedynie cią-
gnik rolniczy. Co jednak ważne, zwolnione 
z obowiązku uiszczania opłaty będą nato-
miast pojazdy inne niż samochodowe, np. 
rowery czy elektryczne wózki inwalidzkie.

Od 2019 r. w Strefie Płatnego Parkowa-
nia (SPP) w Gdyni za pierwsze pół godzi-
ny pobierana jest opłata w wysokości  
0,80 zł, drugie pół godziny kosztuje 2 zł, ko-
lejna godzina – 2,90 zł, trzecia godzina –  
3 zł, a każda następna – 2,80 zł. W gdyńskiej 
strefie płatnego parkowania możliwe jest wno-
szenie opłat w rozliczeniu minutowym, propor-
cjonalnie do wysokości opłat za poszczegól-
ne odcinki czasowe. Dodatkowo istnieje moż-
liwość wykupu abonamentu miesięcznego dla 
kierowców często korzystających z miejsc par-
kingowych w obrębie SPP.

Fot. 2. Parkometr. Strefa parkowania. 



W maju 2020 r. Rada Miasta Gdyni prze-
głosowała podwyższenie opłat w obrębie 
SPP. Gdynia zostanie podzielona na 4 stre-
fy płatnego parkowania. W obrębie trzech 
z nich nowy cennik ma obowiązywać od li-
stopada, a w strefie czwartej w II kwartale 
2021 r. W Śródmieściu za pierwszą godzi-
nę opłata wynosi 5,50 zł, za drugą – 6,60 zł, 
za trzecią – 7,90 zł, a za czwartą i kolejną – 
5,50 zł. Minimalna opłata ma liczyć 2 zł za 
22 minuty parkowania.

Opłaty w strefach A/B/C również wzro-
sną. Pierwsza godzina parkowania to  
3,90 zł, druga – 4,60 zł, trzecia – 5,50 zł  
a czwarta i każda kolejna 3,90 zł.

Z kolei w Warszawie opłata minimal-
na wynosi 0,50 zł, co jest równoważne  
10 minutom postoju. Obowiązują następu-
jące stawki za postój: pierwsza godzina –  
3 zł, druga – 3,60 zł, trzecia – 4,20 zł, 
czwarta i kolejne godziny – po 3 zł. Po-
wyższe ceny zostały uchwalone przez Ra-
dę Miasta Stołecznego Warszawy w 2008 r.  
i do 2020 r. nie uległy zmianie.

Natomiast w Łodzi strefa płatnego par-
kowania obowiązuje od 2018 r. Stawki opłat 
są zróżnicowane w zależności od podstref 
(A i B). Opłata za pierwsze 1/2 godz. – 1,50 
zł (A) oraz 1 zł (B), za pierwszą godz. – 3 
zł (A) oraz 2,50 zł (B), za drugą – 3,50 zł 
(A) oraz 3 zł (B), za trzecią – 4 zł (A) oraz  
3,50 zł (B), a za czwartą i każdą kolejną –  
3 zł (A) i 2,50 zł (B).

Do tej pory mandat za brak biletu parkin-
gowego wynosił maksymalnie 50 zł. Wpro-
wadzone przepisy zdecydowanie podno-
szą tę wartość. Obecnie wysokość opłaty 
dodatkowej nie może przekroczyć 10% mi-
nimalnego wynagrodzenia, czyli może być 
określana maksymalnie na 225 zł.

Atrakcyjność i konkurencyjność 
komunikacji publicznej
Ograniczenia i wzrost opłat parkingo-

wych często skłaniają mieszkańców do ko-
rzystania z komunikacji publicznej. Wpływ 
na podjęcie takiej decyzji z pewnością bę-
dzie również miała atrakcyjność miejskich 
środków komunikacyjnych, którą możemy 
podzielić na co najmniej kilka segmentów.

Najbardziej liczy się czas. Podróż komu-
nikacją publiczną musi być zbliżona cza-
sowo lub nawet szybsza niż indywidual-
nym środkiem transportu. Wpływ na to ma 
m.in. dostęp do przystanku danego środ-
ka lokomocji. Osoby, które mają do poko-
nania krótszą odległość do danego przy-
stanku ze swojego miejsca zamieszkania, 
z pewnością częściej skorzystają z możli-
wości przejazdu niż osoby mające do po-
konania kilka czy kilkanaście kilometrów. 
Kolejną ważną kwestię stanowią niewątpli-
wie częste kursy, które muszą być ze so-
bą odpowiednio skomunikowane. Niejed-
nokrotnie mieszkańcy mniejszych miejsco-
wości, aby dostać się w wybrane przez sie-
bie miejsce, muszą przesiadać się z jed-
nego autobusu czy tramwaju do drugiego. 
Dlatego niezwykle ważne jest to, aby za-
pewnić mieszkańcom odpowiednie połą-
czenie tak, aby nie musieli tracić zbyt dużo 
czasu na oczekiwanie na przyjazd kolejne-
go środka lokomocji.

Następnym ważnym aspektem, który 
może zwiększyć odpowiednio wyposażone 
oraz wygodne zarówno same przystanki, 
jak i pojazdy transportu publicznego. Mo-
wa tutaj przede wszystkim o osobach star-
szych, niepełnosprawnych oraz kobietach  
z małymi dziećmi. Mają one móc swo-
bodnie  wsiąść do pojazdu, wygodnie  

w nim usiąść i bez problemów z niego 
wyjść już na miejscu, do którego zamierza-
ły się udać. Z pewnością dobrym rozwią-
zaniem jest łatwy dostęp do zakupu biletu, 
na przykład w lokalnym kiosku, sklepie czy 
biletomacie.

Innym czynnikiem zwiększającym atrak-
cyjność komunikacji publicznej może być 
system informujący pasażerów np. o czasie 
oczekiwania czy możliwościach przesiad-
kowych. Pomocne w tym mogą być tablice 
informacyjne umieszczone przy przystan-
kach oraz aplikacje na telefon komórko-
wy. Ważnym aspektem jest oczywiście ce-
na biletu za dany przejazd, która musi być 
zdecydowanie niższa niż w przypadku po-
ruszania się własnym środkiem lokomocji.

 Trzeba pamiętać, że decyzje dotyczą-
ce kosztów przejazdu oraz wprowadze-
nia innych rozwiązań technicznych podej-
mują władze danego miasta w porozumie-
niu z przewoźnikiem, który wygrał ogłoszo-
ny wcześniej przetarg. Na oficjalnej stronie 
internetowej Urzędu Transportu Kolejowe-
go (utk.gov.pl) można przeczytać, że za-
równo jednostki samorządu terytorialne-
go, jak i ich związki oraz minister właści-
wy do spraw transportu, w związku z wy-
konywaniem zadań organizatora transportu 
zbiorowego, zobowiązani są do opracowa-
nia, przyjęcia oraz aktualizacji planu zrów-
noważonego rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego, zwanego planem trans-
portowym, mającego rangę aktu prawa 
miejscowego.

Istotną kwestię stanowi również odpo-
wiednia rozbudowa systemu komunika-
cji publicznej, którą należy prowadzić w 
oparciu o szybkie, a zarazem niezawod-
ne środki transportu. Włodarze danego 
miasta muszą pamiętać o tych wszyst-
kich aspektach, które mogą prowadzić do 
zwiększenia atrakcyjności środków komu-
nikacji publicznej w oczach mieszkańców, 
co z kolei przyczyni się do wzrostu liczby 
podróżujących.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem, 
stosowanym w celu zwiększenia atrakcyj-
ności komunikacji publicznej, jest zasto-
sowanie tak zwanych buspasów oraz pa-
sów autobusowo-tramwajowych. Dzięki te-
mu rozwiązaniu autobus bądź tramwaj ma 
możliwość ominięcia newralgicznych i czę-
sto zakorkowanych miejsc, co wpływa na 
skrócenie czasu przejazdu.

W Polsce wciąż przybywa wydzielo-
nych pasów ruchu dla transportu zbioro-
wego. Jak wynika z danych zamieszczo-
nych przez Główny Urząd Statystyczny, 
w 2018 r. ich łączna długość sięgała już 
276 km, co stanowi prawie 100 km wię-
cej niż w 2013 r. Najwięcej buspasów jest  
w Warszawie – 67 km. Na drugim miejscu  
w tej statystyce plasują się Kraków i Wro-
cław – po 28 km buspasów.
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Fot. 3. Ulica o ograniczonym dostępie na warszawskiej starówce. 
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Transport rowerowy również może być 
uznany za alternatywę dla transportu publicz-
nego w podróży po mieście. Należy jednak 
mieć na uwadze jego ograniczoną przydat-
ność. Wpływ na nią mają szczególnie pogo-
da (złe warunki uniemożliwiają lub znacząco 
utrudniają podróż rowerem), a podróże mo-
gą być wykonywane na krótkich odcinkach 
po stosunkowo płaskim terenie. Trasy dłuż-
sze lub prowadzone po wzniesieniach wyma-
gają większego wysiłku, co przekłada się na 
niższy komfort podróżowania i dłuższy czas 
dojazdu niż komunikacją publiczną. Ponad-
to nie należy zapominać o ograniczonej przy-
datności tego środka transportu dla osób nie-
pełnosprawnych lub rodzin z dziećmi, a tak-
że znacznych problemach z przewiezieniem 
większych zakupów.

Zakończenie
Ograniczenie wjazdu do centrum mia-

sta jest przedsięwzięciem trudnym tech-
nicznie oraz społecznie. Dobrym przykła-
dem są problemy w krakowskiej strefie czy-
stego transportu. Wydaje się, że porusza-
jąc temat komunikacji publicznej, sukces 
zarówno władz, jak i społeczności mógłby 
zostać osiągnięty poprzez swoisty społecz-
ny kompromis. Można go zbudować dzię-
ki zmianie sposobu postrzegania transpor-
tu w mieście przez mieszkańców. Społe-
czeństwo musiałoby zrezygnować z pewnej 
wygody na rzecz dobra wspólnego. Z ko-
lei rolą władz miejskich byłoby zapewnienie 

swoim mieszkańcom wysokiego komfor-
tu, mając na uwadze w szczególności krót-
ki czas dotarcia do celu przy niskich ce-
nach biletów.
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Streszczenie: Zatłoczenie miast jest jednym 
z największych problemów obecnej polityki 
transportowej. Odpowiednie jej kształtowanie 
pozwoli ograniczyć zjawisko zatłoczenia, czyli 

kongestii. Często możemy obserwować prace 
związanie z dobudowaniem pasów ruchu czy 
powstaniem nowych ulic. Czy jednak taki stan 
rzeczy prowadzi do polepszenia szybkości 
przemieszczania się do wyznaczonego celu, 
szczególnie w tak zwanych godzinach szczy-
tu? Otóż okazuje się, że nie. Posługując się ta-
kim rozumowaniem, miasto nie staje się przy-
jazne ludziom, lecz samochodom. Warto więc 
skorzystać z rozwiązań już sprawdzonych.
Słowa kluczowe: transport publiczny, ruch 
miejski, inżynieria komunikacyjna, zator, orga-
nizacja ruchu

Abstract: INCREASED IMPORTANCE 
OF PUBLIC TRANSPORT IN THE FACE 
OF RESTRICTIONS ON ENTRY TO THE 
CITY CENTER. City congestion is one of 
the biggest problems in today's transport 
policy. Its appropriate shaping will allow to 
limit the phenomenon of congestion. We can 
often observe work related to the addition of 
lanes or creation of new streets. However, 
does such a state of affairs lead to the 
improvement of the speed of movement to 
the designated destination, especially during 
the so-called rush hours? Well, it turns out 
not. Using this reasoning, the city does not 
become friendly to people, but to cars. So 
let's use the already proven solutions.
Keywords: public transport, city traffic, 
communication engineering, congestion, 
traffic organization
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