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PROBLEMY OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ MIAST W ZAKRESIE DOSTAW  

ŁADUNKÓW  

 

Sprawna organizacja dostaw ładunków w miastach jest koniecznym warunkiem poprawy jakości życia i zrównoważonego 

rozwoju miast. Realizacja opracowanych koncepcji napotyka jednak na liczne problemy. W artykule omówiono przyczyny 

zmian zachodzących współcześnie w zakresie obsługi dostaw towarów w miastach, w powiązaniu z nowymi potrzebami i wy-

maganiami klientów. Ponadto, przedstawiono nowe rozwiązania dystrybucji ładunków, z wykorzystaniem logistyki oraz wska-

zano na przeszkody utrudniające ich wdrożenie.  

 

WSTĘP 

Typowym zjawiskiem charakteryzującym większość współcze-
snych miast, głównie dużych, jest permanentne zatłoczenie miej-
skich systemów transportowych. Przyczyną takiego stanu jest 
zwiększająca się mobilność ludzi i rosnące potrzeby przemieszcza-
nia towarów, realizowanie z wykorzystywaniem środków transportu 
samochodowego.  

Kolejnymi problemami, towarzyszącymi kongestii i dotkliwie 
odczuwanymi przez ludność w miastach, są zła jakość powietrza i 
hałas. W Unii Europejskiej transport na obszarach miejskich generu-
je około jednej czwartej całkowitej emisji CO2 z wszystkich form 
transportu. W miastach wydarza się również 69 % wypadków dro-
gowych [4].  

Zaspokojenie potrzeb transportowych miast, zarówno tych 
związanych z przemieszczeniem ludności, jak też z dystrybucją 
towarów, bez szkodliwych efektów, należy więc do problemów 
trudnych do rozwiązania.  

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na problemy, jakie 
napotykają władze miejskie próbując wdrożyć nowoczesne rozwią-
zania w zakresie dystrybucji towarów, służących zmniejszeniu 
negatywnych efektów zewnętrznych. Rozwiązanie tych problemów 
jest jednak niezbędnym warunkiem skierowania miast na drogę 
zrównoważonego rozwoju.  

1. ZMIANY POTRZEB W ZAKRESIE OBSŁUGI 
ŁADUNKÓW W MIASTACH    

Współczesne miasta są obszarem bardzo dynamicznych 
zmian; gospodarczych, społecznych i kulturowych. Wywierają one 
znaczący wpływ na obsługę logistyczną dystrybucji i charakter 
przepływu ładunków na obszarach miejskich. Poniżej przedstawiono 
wybrane czynniki powodujące te zmiany.  

1.1. Rosnąca liczba ludności   

Pierwszym z nich jest stale rosnąca liczba mieszkańców i in-
nych użytkowników miast, a tym samym konieczność zaspokojenia 
ich potrzeb. Wymaga to większych nakładów pracy, związanych 
zarówno z dostawami dóbr materialnych, jak też z wywozem 
z miasta odpadów komunalnych. Na świecie miesięcznie przybywa 
7 mln 750 tysięcy ludzi, co daje  rocznie 93 mln. Prognozy wskazu-
ją, że do 2025 r. liczba ogólna ludności świata  wzrośnie z  7,3 mld  
w 2015 roku do 12 mld. Znaczna część tej ludności napływa do 
miast ze względu na to, że są one ośrodkami rozwoju zakładów 
przemysłowych, handlu, nauki, rozrywki i innych dziedzin. Przewidu-

je się, że w przyszłości większość ludności świata zamieszkiwać 
będzie obszary miejskie. Tendencje te są wyraźnie widoczne już 
dzisiaj - co tydzień liczba ludności miejskiej na świecie powiększa 
się o 1 mln.. Współcześnie ponad połowa światowej populacji żyje 
w miastach i na jego obrzeżach, a przewiduje się, że w 2050 roku 
blisko 66% ludności świata będzie żyło i mieszkało w miastach. 

1.2. Koncentracja produkcji przemysłowej  

 Skoncentrowana produkcja przemysłowa w miastach jest ko-
lejną przyczyną stwarzającą zapotrzebowanie na przewozy ładun-
ków - surowców, półproduktów, a także wyrobów gotowych i odpa-
dów przemysłowych. Jak podaje Komisja Europejska, w miastach 
Unii Europejskiej mieszka obecnie 70% ludności i powstaje w nich 
blisko 80% PKB, co świadczy o tym, że miasta są i będą ważnymi 
ośrodkami aktywności gospodarczej i głównymi środowiskami życia 
dla większości Europejczyków [4].   

1.3. Wzrost potrzeb przewozowych na skutek rozwoju handlu 
elektronicznego 

Kolejnym czynnikiem jest dynamiczny rozwój handlu realizo-
wanego drogą elektroniczną w różnych relacjach pomiędzy produ-
centami i konsumentami: B2C, B2B, C2C, C2B.. Jego konsekwen-
cją są zasadnicze zmiany w systemach zamówień i dostaw towa-
rów. Zwiększenie obrotów w e-handlu i wzrost popularności aukcji 
internetowych przyczyniają się do wzrostu udziału ładunków drobni-
cowych w ogólnej masie ładunkowej i zmniejszenia wielkości poje-
dynczego ładunku. Jest to istotny impuls do rozwoju rynku usług 
kurierskich, w tym ekspresowych. Dodatkowo rozwój e-handlu jest 
ułatwiany przez elektroniczną bankowość i zmniejszenie kosztów 
transportu na dalekie odległości.  

Wbrew niektórym poglądom rozwój e-handlu nie eliminuje 
transportu, a wręcz przeciwnie wpływa na zwiększoną jego aktyw-
ność. Jednym ze skutków transportowych rozwoju e-handlu jest 
zmniejszenie masy jednostkowej ładunku i zmiana struktury ładun-
ków. Pojawiają się nowe ładunki wymagające krótkiego czasu do-
stawy, jak np. pizza czy catering.  

Wzrost przewozów w miastach jest realizowany w największym 
stopniu przy wykorzystaniu samochodów, co wiąże się z rozprosze-
niem odbiorców i nadawców ładunków na terenie miasta, dostępnej 
infrastruktury transportu i największej elastyczności transportu 
samochodowego w stosunku do innych możliwych do wykorzystania 
środków transportu. 

1.4. Wydłużenie okresu aktywności dobowej  

Niektóre zmiany są generowane przez „gospodarkę 24-
godzinną”. W gospodarce globalnej rynki są otwarte non stop. Han-
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del globalny wymaga pracy przez cały czas, a to ma wpływ na 
transport i łańcuchy dostaw. Coraz więcej punktów handlowych, ale 
też rozrywkowych i sportowych (fitness) funkcjonuje w systemie 
24/7; następuje wydłużanie godzin otwarcia galerii i centrów zaku-
powych. Z kolei rosnąca zamożność mieszkańców miast generuje 
zwiększony popyt na różnego rodzaju dobra i rozrywki, natomiast w 
wielu mniejszych jednostkach handlowych nie ma możliwości ma-
gazynowania towarów. W konsekwencji wymagane są często kilku-
krotne dostawy w ciągu doby. 

1.5. Zwiększanie obszaru miasta  

Istotnym czynnikiem zwiększającym potrzeby przewozowe jest 
„rozlewanie” się miast. Miasta zwiększają swoją powierzchnię, gdyż 
przyłączanych jest wiele obszarów peryferyjnych w związku z 
ucieczką mieszkańców z centrów miast do przedmieść, jako nowych 
„sypialni”. Jednak życie zawodowe, nauka oraz zaopatrzenie, czy 
uczestnictwo w życiu kulturalnym i rozrywkach wymaga codzien-
nych dojazdów do centrów miast. 

Zauważalny jest także intensywny rozwój obszarów gospodar-
czych na przedmieściach. Są to tereny dogodne dla zakładania 
przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych ze względu na dostęp-
ność dużych, niezabudowanych powierzchni, często tańszych, niż w 
ścisłym obrębie miasta. Dodatkową korzyścią lokalizacji działalności 
gospodarczej na przedmieściach jest możliwość przeznaczenia 
części terenu na parkingi dla samochodów ciężarowych i osobo-
wych. 

1.6. Rosnące wymagania klientów  

Potrzeby współczesnych odbiorców powodują, że rośnie udział 
ładunków o dużej wartości w ogólnej masie przesyłek. Rosną rów-
nież wymagania klientów odnośnie do elastyczności dostaw, często-
tliwości, krótkiego czasu, a także ich bezpieczeństwa i dostępnego 
zakresu asortymentowego.  

Najczęściej przewozy samochodami obejmują następujące ro-
dzaje dostaw ładunków: 
– ładunki dostarczane dla handlu hurtowego i detalicznego, 
– ładunki dostarczane do małych i średnich przedsiębiorstw zaj-

mujących się działalnością produkcyjną i usługową, 
– przewozy zaopatrzeniowe dla dużych przedsiębiorstw; 
– przewozy  zakupowe konsumentów, 
– przewozy związane ze zbiórką i wywozem odpadów przemy-

słowych i komunalnych.  
Przedstawione powyżej potrzeby powodują powstawanie prze-

pływów dóbr, wymagających właściwych rozwiązań. Są to następu-
jące strumienie: 
– wywóz ładunków wyprodukowanych w mieście do jego dalsze-

go otoczenia   (inne obszary kraju, zagranica), 
– przywóz ładunków do obszaru miejskiego z innych obszarów 

kraju lub z zagranicy, 
– przewozy wewnątrz obszaru miejskiego (wysyłki i dostawy 

lokalne), 
– przewozy tranzytowe - dobra przewożone przez obszar miasta, 

w tym również te dobra, które czasowo były składowane na te-
renie miasta. 

2. PROBLEMY GENEROWANE PRZEZ ROSNĄCE 
POTRZEBY PRZEWOZOWE ŁADUNKÓW W 
MIASTACH  

2.1. Trudności w koordynacji przewozów   

We współczesnych miastach przewozy ładunków odbywają się 
zazwyczaj w sposób chaotyczny, nieskoordynowany, gdyż są reali-
zowane przez niezależnie funkcjonujące podmioty, kierujące się 

własnymi potrzebami i nie uwzględniające potrzeb innych - zazwy-
czaj konkurencyjnych - podmiotów. Władze większości miast bądź 
specjalne organizacje w nich funkcjonujące, nie koordynują przewo-
zów ładunków, gdyż: 
– brakuje wiarygodnych danych o przewozach ładunków w mia-

stach, zarówno zrealizowanych, jak i planowanych,  
– większość dostępnych modeli organizacji ruchu towarowego 

jest opracowana albo na bardzo ogólnym poziomie, albo są 
opracowane dla bardzo specyficznych uwarunkowań, 

– brakuje konkretnych szczegółowych wskazań jak rozwiązać 
problemy koordynacji,  

– przewozy pasażerskie i przewozy ładunków są realizowane w 
obszarze miejskim z wykorzystaniem tej samej liniowej infra-
struktury transportu (pojazdy z ładunkami oraz z osobami poru-
szają się po tych samych ulicach), 

– administracyjne ustalanie reguł nakazujących określone zacho-
wania, np. w organizacji ruchu nie jest efektywne i skuteczne [8]  
Brak efektywnych rozwiązań w zakresie przewozów ładunków 

w miastach powoduje wiele ujemnych skutków. Ograniczenia prze-
strzeni miejskiej wywołują konflikty pomiędzy użytkownikami sieci 
infrastruktury miejskiej, a nadawcami i odbiorcami ładunków, co 
wywiera presję w kierunku skracania czasu obsługi ładunków i 
przesuwania  tych czynności na części doby o mniejszym natęże-
niem  przewozów osobowych. Powoduje to dodatkowe komplikacje 
jeśli chodzi o techniczną stronę obsługi przewozowej. Wyznaczane  
są strefy ograniczonego dostępu, bądź całkowitego zakazu poru-
szania się pojazdów ciężarowych, rozszerzane są również strefy 
zakazu zatrzymywania lub postoju. W każdej sytuacji konfliktowej 
pierwszeństwo w dostępie do infrastruktury transportu przysługuje  
osobom zaspokajającym swoje potrzeby mobilności, podporządko-
wując im potrzeby w zakresie obsługi ładunków.   

Nieracjonalna organizacja zaopatrzenia użytkowników miast 
powoduje, że jest ono droższe, a w konsekwencji wyższe są ceny 
dostępnych w mieście produktów i usług, szczególnie oferowanych 
przez  jednostki usytuowane w centrach miast. Zmniejsza to także 
rentowność tych jednostek [8]. 

2.2. Konfliktowe oczekiwania trzech grup użytkowników 
miejskiego systemu transportowego 

Istotnym problemem są przeciwstawne oczekiwania trzech 
grup użytkowników sieci miejskiej. Podmioty handlu detalicznego 
poszukują takich rozwiązań systemu dostaw  towarów, które zapewni-
łyby elastyczne i szybkie dostawy na  życzenie. Jednocześnie wyma-
gają one, aby maksymalizować wykorzystanie własnych powierzchni 
w celach handlowych, a nie magazynowych. Aby sprostać ich wymo-
gom należałoby zwiększać częstotliwość i różnorodność asortymen-
tową dostaw. Z tego względu wydaje się, że jednostki takie będą 
zainteresowane w tworzeniu projektów efektywnych systemów do-
staw miejskich. 

Druga grupa potencjalnie zainteresowanych uczestników sys-
temów dostaw miejskich to dostawcy/przewoźnicy. W ich interesie 
jest minimalizacja przebiegów i maksymalizacja wykorzystania 
taboru. Dlatego najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla tej grupy 
są  rzadkie dostawy taborem uniwersalnym, co daje większe praw-
dopodobieństwo znalezienia ładunków powrotnych czy konsolidowa-
nia wielu ładunków w ramach jednej dostawy. Ułatwieniem pracy dla 
dostawców byłaby marszrutyzacja dostaw oraz przyspieszenie prac 
ładunkowych, np. poprzez mechanizację. 

Trzecią grupą są mieszkańcy, którzy preferują  system dostaw  
efektywny, a jednocześnie niewidoczny. Takie wydawałoby się 
nierealne spełnienie życzeń mieszkańców staje się obecnie wytycz-
ną w planowaniu systemów dostaw towarów we współczesnych 
miastach. 
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3. PRZYKŁADY NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW 
OBSŁUGI DOSTAW ŁADUNKÓW W MIASTACH   

Przewóz i dostawa towarów w miastach, zgodnie z wysokimi 
standardami logistycznymi - 7W -  napotykają na liczne problemy. W 
celu zwiększenia poziomu usług i zmniejszenia kosztów w ramach 
systemu dostaw just-in-time na przewoźników wywierany jest silny 
nacisk w kierunku poprawy punktualności i sprawności transportu. 
Jednak organizacja obsługi ładunków w miastach musi w coraz 
większym stopniu uwzględniać także oczekiwania i wymagania 
mieszkańców, oraz ograniczenia stwarzane przez środowisko miej-
skie, w tym dostępną infrastrukturę. Podejmowane próby pogodze-
nia tych przeciwstawnych wymagań doprowadziły do opracowania i 
wdrożenia różnorodnych rozwiązań problematyki dostaw. Podsta-
wowym ich celem jest zmniejszenie liczby operacji przewozowych 
na obszarach miejskich, liczby przejechanych kilometrów oraz 
negatywnych oddziaływań, takich jak hałas i emisje spalin. Mimo 
specyfiki nowych systemów dostaw, zwykle dopasowanych do 
miejscowych uwarunkowań, można wskazać główne kierunki po-
dejmowanych działań. Są to: 
– koordynacja łańcuchów dostaw różnych sieci handlowych we 

współpracy z Centrum Dystrybucyjnym, 
– kompletacja przesyłek w mniejszych punktach przeładunko-

wych, zlokalizowanych bliżej miast i ich centrów,  
– zorganizowanie specjalnych stref ładunkowych, 
– regulacje administracyjne, w tym ograniczenia czasowe i prze-

strzenne dostaw,  
– dostawy nocne, 
– wydzielenie dedykowanej infrastruktury, np. pasy dla autobu-

sów, które mogą być też używane dla dostaw ładunków,  
– nowe technologie, na przykład systemy nawigacji czy platformy 

wymiany danych, 
– nowe konstrukcje taboru. 

3.1. Holandia: program PIEK  

Jak już wcześniej wspomniano, jednym z preferowanych roz-
wiązań  organizacji zaopatrzenia sklepów są dostawy nocne, tj. 
realizowane poza godzinami dziennej aktywności. Próby takiej 
organizacji dostaw, przeprowadzane w kilku miastach europejskich, 
wykazały pewne pozytywne efekty takiego rozwiązania, np. zmniej-
szenie liczby pojazdów, potrzebnych do realizacji dostaw.  

Dostawy są zwykle realizowane wieczorem, w nocy lub we 
wczesnych godzinach porannych. W holenderskich miastach wiele 
osób mieszka obok sklepów lub nad sklepami, co naraża ich na 
hałas, związany z dostawą. W 1998 roku w Holandii wprowadzono 
standardy emisji hałasu podczas czynności załadowczych i wyła-
dowczych w handlu detalicznym i drobnej przedsiębiorczości. Nor-
my te stanowią:  
– od 7:00 do 19:00 godz. - bez ograniczeń, 
– od 19:00 do 23:00 - szczytowy poziom hałasu 65 dB,  
– między 23:00 a 7:00 rano - szczytowy poziom hałasu nie może 

przekroczyć 60 dB. 
W ślad za przyjętymi normami rząd holenderski uruchomił pro-

gram PIEK, którego celem była pomoc w rozwoju techniki i sprzętu, 
pozwalających spełnić wymagane standardy emisji hałasu. Program 
PIEK składał się z dziewięciu częściowych projektów. Były to:  
1. Transfer wiedzy do przedsiębiorstw, 
2. Promowanie „cichych” zachowań,  
3. Optymalizacja lokalizacji załadunku i wyładunku, 
4. Ciche pojazdy dostawcze poniżej 7,5 tony,  
5. Ciche pojazdy dostawcze powyżej 7,5 tony,  
6. Ciche instalacje w chłodniach samochodowych,  

7. Redukcja hałasu przy przetaczaniu kontenerów, wózków widło-
wych i ręcznych wózków paletowych,  

8. Redukcja hałasu generowanego przez kosze sklepowe,  
9. Napędy elektryczne lub hybrydowe z wykorzystaniem silnika 

diesla lub paliw gazowych. 
Wdrożenie systemu PIEK pozwoliło przewoźnikom, producen-

tom i detalistom spełnić wymagania dotyczące poziomu hałasu. 
Każde urządzenie lub element wyposażenia (np. wózek widłowy, 
elementy ciągnika siodłowego, palety jezdnej, naczepy chłodni, 
windy wyładowczej, itp.) poddawane jest pomiarom akustycznym.  
Hałas emitowany przez urządzenie podczas pracy nie może prze-
kroczyć wartości 60 dB w odległości 7,5 m od źródła hałasu, co 
odpowiada poziomowi hałasu zwyczajnej rozmowy. Uznaje się 
wówczas, że urządzenie to nadaje się do realizacji dostaw nocnych. 
W efekcie podjętych działań w 2004 roku wprowadzono certyfikat 
PIEK dla pojazdów i wyposażenia, oznaczający emitowanie hałasu 
poniżej 60 dB. 

W 2007 roku sieć handlowa Albert Heijn rozpoczęła równocze-
śnie 10 projektów pilotażowych, których celem była realizacja do-
staw do wybranych supermarketów w porze nocnej oraz wczesno-

porannej w wybranych miastach Holandii [1]. 

3.2. Barcelona: dostawy nocne  

Barcelona jest dużym miastem i bardzo popularnym ośrodkiem 
turystycznym. Generuje to wysokie obroty handlowe, a w rezultacie 
wymusza system ciągłego zaopatrzenia sklepów. Około 47 000 
punktów handlowych w centrum miasta jest obsługiwanych z ulicy, 
bez odpowiednich urządzeń, co utrudnia zaopatrzenie, jak i powo-
duje stałe zatłoczenie wąskich ulic centrum. Rozwiązaniem mogłyby 
być dostawy nocne. W 2003 roku gmina Barcelona w ramach pro-
jektu MIRACLES-CIVITAS podjęła współpracę z krajową siecią 
supermarketów MERCADONA w celu sprawdzenia możliwości 
cichych dostaw nocnych w centrum miasta. Chodziło przede 
wszystkim o sprawdzenie, jakie będą skutki społeczne i ekonomicz-
ne nocnych dostaw, w tym uciążliwość hałasu dla mieszkańców, 
zmiana liczby dostaw dziennych, a z punktu widzenia operatora - 
czy nastąpi zwrot z inwestycji, rozumianej jako koszt adaptacji 
pojazdu i praca personelu na nocnych zmianach.  

Do realizacji dostaw nocnych dostosowano samochód o masie 
40 ton i wprowadzono specjalne procedury rozładunku. Duży samo-
chód ciężarowy może dostarczyć towary do sklepów bez koniecz-
ności zatrzymywania się w regionalnym centrum dystrybucji.  Aby to 
umożliwić, gmina zmieniła kilka przepisów ruchu drogowego, nato-
miast policja drogowa, współpracując z gminą, prowadziła pomiary 
poziomu hałasu. Zakres adaptacji urządzeń obejmował: 
– wyłożenie rampy przeładunkowej i powierzchni załadowczej 

matami wyciszającymi, 
– zastosowanie cichego systemu pneumatycznego podnoszenia 

(rampa i wózek widłowy), 
– zastosowanie kół niskoszumowych do wózków dowożących 

towar.  
Odbiorcy ładunków zostali przeszkoleni do wykonywania czyn-

ności według procedur minimalizujących komunikację werbalną i 
inne zakłócenia. Próbne dostawy nocne przeprowadzono między 
godziną 23:00 a północą i między 5:00 a 6:00 rano. Poziom hałasu, 
był mierzony  przez policję drogową w środowisku ulicznym, a także 
wewnątrz sześciu zamieszkałych domów  w pobliżu supermarketu. 

Wyniki pomiarów wykazały, że poziom hałasu podczas prac 
rozładunkowych niewiele różnił się od tego w zwyczajnych warun-
kach otoczenia, w noce bez dostawy. Średnia wartość hałasu, 
zarejestrowana wewnątrz pomieszczeń wyniosła 23,5 dB (A) i była 
o 0,3 dB (A) wyższa niż zarejestrowana przed rozpoczęciem rozła-
dunku. Badanie to wykazało, że cicha obsługa supermarketu z 
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użyciem ciężkiego zestawu drogowego o masie 40 ton i z urządze-
niami chłodniczymi o dużej mocy jest nocą możliwa.  

Użycie dużego samochodu ciężarowego jest korzystne z róż-
nych względów, ponieważ umożliwia zastąpienie większej liczby 
operacji dostaw wykonywanych małymi samochodami. Dwie nocne 
dostawy przy użyciu większego, cichego pojazdu mogą zastąpić do 
siedmiu dostaw mniejszymi samochodami, realizowanymi w dzień i 
w godzinach szczytu. Firma MERCADONA szacuje, że zwrot z 
inwestycji polegającej na pełnej adaptacji pojazdu do cichych rozła-
dunków jest możliwy w ciągu 3 lat, pod warunkiem zachowania 
odpowiedniej skali operacji.  

Pozytywne efekty opisanego powyżej projektu zachęciły sieć 
handlową MERCADONA do wdrożenia tego systemu zaopatrzenia 
swoich sklepów w całej Hiszpanii. Do końca 2010 roku program 
Cichy Nocny Rozładunek został wdrożony w 407 sklepach w 35 
prowincjach. Firma szacuje, że jej pojazdy spędzają aż 4 razy mniej 
czasu w centrach miast, przyczyniając się do zmniejszenia natęże-
nia ruchu, a tym samym emisji hałasu i zanieczyszczeń. Wymier-
nym pozytywnym skutkiem programu jest zmniejszenie zużycia 
paliwa na tonę przewożonego ładunku oraz redukcja emisji dwu-
tlenku węgla o 70 000 ton. Sukces tego programu zachęcił firmy 
korzystające także z mniejszych, 12-tonowych pojazdów do poszu-
kiwania odpowiadającego ich warunkom modelu dostawy nocnej, 
przy użyciu podobnych środków redukujących hałas [6]. 

3.3. Bordeaux: Pobliskie Strefy Dostaw (Espace de livraison 
de proximité - ELP) 

W celu usprawnienia realizacji dostaw w centrum miasta w Bor-
deaux w 2003 roku został wdrożony system o nazwie „Pobliskie 
strefy dostaw”. Rozwiązanie to obejmuje utworzenie miejskiej plat-
formy przeładunkowej, której personel służy pomocą w przekazy-
waniu towarów do transportu na tzw. „ostatniej mili” (do ścisłego 
centrum). Towary są wyładowywane z przyjeżdżających samocho-
dów i ładowane na wózki, pojazdy elektryczne lub rowery do dystry-
bucji końcowej [5]. Celem systemu jest usprawnienie dostaw towa-
rów do centrum oraz zredukowanie zatłoczenia na drogach, pozio-
mu hałasu i zanieczyszczeń, związanych z realizacją dostaw. ELP 
powstała w wyniku współpracy pomiędzy firmami transportowymi, 
Izbą Handlu w Bordeaux oraz władzami miasta Bordeaux. Podmioty 
te utworzyły i współfinansują system ELP. Odbiorcy detaliczni nie 
partycypują w kosztach systemu. 

ELP (Pobliskie strefy dostaw) to część ulicy przeznaczona dla 
samochodów ciężarowych, na której dokonywane są czynności za- i 
wyładowcze na rzecz pobliskich sklepów. Mieści od 3 do 5 pojaz-
dów dostawczych (ma około 30 metrów długości). Powierzchnia 
zajmowana przez ELP jest zarezerwowana i obsługiwana przez 
maksymalnie dwóch członków załogi, którzy pomagają kierowcom 
dostarczać towar do sklepów za pomocą wózków. ELP jest dostęp-
na w dni robocze pomiędzy 9:00 a 17:00, a w soboty od 9:00 do 
11:00. Już w pierwszym okresie działania system stał się bardzo 
popularny wśród firm transportowych, ponieważ gwarantował miej-
sce rozładunku blisko centrum miasta i bezpieczeństwo podczas 
dostawy. Druga strefa ELP została założona w Bordeaux w 2005 
roku, a trzecia w 2006. Również w innych miastach Francji powstają 
ELP (np. w Rouen). 

3.4. Padwa: system logistyki miejskiej Cityporto  

W Padwie mieszka 210 000 mieszkańców. Project Cityporto 
jest wspólnym projektem władz miasta i izby gospodarczej prze-
woźników towarowych, wprowadzonym w Padwie w 2004 roku [3]. 
System ten obejmuje miejskie centrum konsolidacyjne, zlokalizowa-
ne w wiosce logistycznej Interporto Padova, flotę przyjaznych śro-
dowisku pojazdów hybrydowych i napędzanych gazem CNG, spe-

cjalny system ITS oraz zestaw skoordynowanych lokalnych reguł i 
zasad miejskiego transportu towarów. Głównym celem projektu była 
redukcja zanieczyszczenia powietrza w obszarze miasta, poprzez 
racjonalizację przewozu ładunków, z wykorzystaniem istniejącej 
dużo wcześniej wioski logistycznej. Uczestnictwo w projekcie jest 
dobrowolne. 

Operatorem Centrum jest przedsiębiorca, zajmujący się trans-
portem intermodalnym. Pojazdy uczestników Cityporto mają dostęp 
do miasta przez 24 godziny na dobę. W czasie jazdy po mieście 
mogą poruszać się po wydzielonych pasach dla autobusów i mogą 
korzystać z zarezerwowanych dla nich stref dostaw. Dzięki  spraw-
niejszemu przemieszczaniu i szybszemu obrotowi taboru odnoto-
wano znaczną, bo sięgającą aż 80% redukcję liczby pojazdów 
potrzebnych do realizacji dostaw. W początkowych trzech latach 
funkcjonowania projekt był dotowany ze środków publicznych, 
obecnie osiągnął samofinansowanie. Do 2012 roku uzyskano zna-
czące efekty środowiskowe i ekonomiczne, takie jak: 
– redukcja CO2: o 38,4 tony, CO: o 202 kg,  NOx: o 163 kg, VOC: 

o 58,1, cząstek stałych PM10: o 41,4 kg (w ciągu 15 miesięcy),                                                                                       
– redukcja kosztów zewnętrznych hałasu: o 11%,  
– redukcja kosztów zewnętrznych zanieczyszczenia powietrza: o 

76%,   
– redukcja kosztów zewnętrznych wypadków o 6%, 
– oszczędność energii o 4%, 

Uzyskane także znaczące efekty ekonomiczne. Obecnie w sys-
temie uczestniczy 55 przewoźników/załadowców lub operatorów 3 
PL. Realizowane jest ponad 92 000 dostaw rocznie, o zredukowanej 
długości trasy w każdym kursie. Dzienna wielkość pracy eksploata-
cyjnej została zredukowana o ponad 1200 poj.km, co oznacza 19 - 
20 jazd dziennie mniej dla każdego operatora.[3] 

4. WSKAZANIA DLA POLITYKI  MIEJSKIEJ 

Pomimo licznych, dość obiecujących prób rozwiązania proble-
mu dostaw ładunków w miastach, ich efekty pod względem trwało-
ści i powszechności stosowania są skromniejsze niż oczekiwano [7]. 
Nowe systemy dostaw często funkcjonowały tylko tak długo, jak 
długo były zasilane z pieniędzy publicznych. Główną przyczyną tej 
sytuacji jest fakt, że wprowadzane koncepcje mają bezpośrednie 
skutki gospodarcze i są wdrażane w otoczeniu konkurencyjnym, 
gdzie najsilniejszym bodźcem dla prywatnych podmiotów są efekty 
ekonomiczne. W tym kontekście trwałe okazały się te rozwiązania, 
gdzie oprócz korzyści dla środowiska pojawiają się również bezpo-
średnie korzyści ekonomiczne dla zaangażowanych podmiotów, 
takie jak zmniejszenie kosztów dostaw (liczby dostaw, liczby pojaz-
dokilometrów, zużycia paliwa).     

Wnioski wypływające z oceny projektów logistyki dostaw reali-
zowanych miedzy innymi pod auspicjami Civitas i innych inicjatyw 
wskazują na to, że warunkiem trwałego sukcesu nowej organizacji 
dostaw jest zaangażowanie wielu różnych podmiotów i organizacji: 
prywatnych, publicznych i samorządowych. Wymaga to przeprowa-
dzenia badań marketingowych, tak aby określić skalę zaintereso-
wania. Im większa będzie liczba podmiotów, chętnych do włączenia 
się do projektu, tym większe będą szanse na sukces ekonomiczny. 
Władze publiczne powinny tu pełnić wiodącą rolę moderatora i 
negocjatora. Korzystne może być także zaangażowanie obiektyw-
nych ekspertów, rzeczowo oceniających potencjalne koszty i korzy-
ści różnych rozwiązań.  

Bardzo ważne jest zbudowanie długoterminowej współpracy ze 
wszystkimi podmiotami, zwłaszcza z przedstawicielami lokalnego 
biznesu, właścicielami sklepów i operatorami dostaw. Powinni oni 
brać udział już we wczesnej fazie wypracowywania przyszłych 
rozwiązań. Najważniejszym zadaniem tej współpracy jest osiągnię-
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cie konsensusu wokół zadań i celów, jakie będą realizować nowe 
systemy dostaw. Powinny one być tożsame zarówno z perspektywy 
zrównoważonego rozwoju, jak i efektywności ekonomicznej podmio-
tów gospodarczych. Ta zbieżność celów jest jednak często trudna 
do osiągnięcia, lub możliwa tylko pod warunkiem finansowego 
zaangażowania władz publicznych. Władze publiczne z kolei mają 
pewne możliwości działania. Na przykład, stanowiąc prawo, mogą  
tak kształtować przepisy wykonawcze, aby dać firmom, korzystają-
cym ze zrównoważonych form transportu pewne preferencje i ko-
rzyści ekonomiczne w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw [7].  

Jak wynika z analiz firmy Colliers International, zarówno obec-
nie jak i w przyszłości najważniejszymi czynnikami kształtującymi 
sektor logistyki będą handel elektroniczny oraz stale ewoluujące 
metody dostaw. Jest to spowodowane znacznym wzrostem deta-
licznego handlu elektronicznego w małych i dużych miastach na 
całym świecie. Skutkiem tego zjawiska będzie powstanie nowych, 
dużych,  rozmieszczonych na obrzeżach miast centrów dystrybucyj-
nych, realizujących zamówienia internetowe. Innym obserwowanym 
już obecnie trendem jest korzystanie z mniejszych obiektów maga-
zynowych, położonych na terenach miejskich w celu skrócenia tras 
dostaw, a tym samym szybszego dostarczania towarów klientom 
dokonującym zakupów w Internecie.[2]  

PODSUMOWANIE 

Zapewnienie dobrych warunków dla realizacji podstawowych 
funkcji miast wymaga podjęcia szerokich działań, z uwzględnieniem 
długoterminowej perspektywy. W szczególności konieczne jest 
rozwiązanie problemów generowanych przez coraz większy udział 
pojazdów samochodowych w obsłudze transportowej miast. Potrze-
ba zaangażowania władz miejskich w tworzenie systemów logistyki 
dostaw ma dobre uzasadnienie - jest to konieczne, aby  pojawiły się 
nowe, dobre rozwiązania dla logistyki miejskiej, umożliwiające ich 
zrównoważony rozwój. Jednocześnie rozwiązania te powinny być 
trwałe w sensie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. 
Sukces warunkuje przestrzeganie zasady wzajemnych korzyści, 
która jest  jedną z podstawowych zasad skutecznej polityki transpor-
towej, również miejskiej. 
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Selected problems of urban freight logistics 

 The efficient organization of urban freight delivery is a 

prerequisite for improving the quality of life and a sustaina-

ble development of the cities. The implementation of elabo-

rated concepts, however, faces numerous problems. The 

article discusses the changes occurring today in the delivery 

of goods in cities, in conjunction with the new needs and 

requirements of customers. Moreover, new solutions of 

freight logistics problems and the obstacles to their wider 

implementation are presented.    
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