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EKOLOGICZNY TRANSPORT W MIASTACH 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono dzia�ania zmierzaj�ce do ograniczenia wp�ywu transportu na �rodowisko 

naturalne. Zaprezentowano ocen� ekologiczn� �rodków transportu, w której wykorzystano metod� 
LCA. Scharakteryzowan� inicjatyw� CIVITAS skupiaj�c� si� na zmniejszeniu uci��liwo�ci ruchu dro-
gowego w historycznych i turystycznych aglomeracjach miejskich.  

WST�P 
Wspó�cze�nie mobilno�� ma zasadnicze znaczenia dla jako�ci �ycia i dla konkurencyjno-

�ci w spo�ecze�stwie pa�stw Europejskich. Równocze�nie jest to kr�gos�up gospodarki, za-
pewniaj�cy po��czenia pomi�dzy poszczególnymi elementami �a�cuchów produkcji oraz 
umo�liwiaj�c bran�om us�ugowym dotarcie do klientów, a tak�e stanowi�c sama w sobie 
wa�ne 	ród�o zatrudnienia. Ponadto mobilno�� poci�ga za sob� pewne koszty dla spo�ecze�-
stwa wynikaj�ce z jej negatywnego oddzia�ywania. Emitowane emisje przez sektor transpor-
towy stanowi� zagro�enia dla zdrowia i negatywnie wp�ywaj� na �rodowisko. Emisje CO2 
pochodz�ce z transportu s� o 30% wy�sze ni� w 1990 roku równocze�nie jest to sektor, 
w którym oczekuje si�, �e emisje w przysz�o�ci wzrosn� [8]. Dlatego centralnym elementem 
unijnej polityki transportowej jest ekologiczny transport, którego jednym z elementów jest 
mobilno�� zorganizowana z poszanowaniem zasady zrównowa�onego rozwoju, tj. mobilno�� 
wolna od szkodliwych sutków ubocznych [8].  

1. OGRANICZENIE WP�YWU TRANSPORTU NA �RODOWISKO  
Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo�eczny wyszczególni� wiele dzia�ania, jakie ró�ne 

organy Unii Europejskiej, pa�stw cz�onkowski i samorz�du terytorialnego mog� podj�� 
w celu zmniejszenia skutków zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego [9]: 
– zaanga�owanie obywateli poprzez zach�cenie ich do przyjmowania odpowiedzialnej po-

stawy s�u��cej budowaniu zbiorowego dobrobytu, zwi�kszenie przejrzysto�ci i udzielanie 
wi�kszej liczby informacji za po�rednictwem tablic informacyjnych stron internetowych, 

– wsparcie kszta�cenia i szkolenia w zakresie ochrony �rodowiska, 
– rozpowszechnianie sprawdzonych rozwi�za� takich jak karta mobilno�ci, 
– wykorzystanie w miejskim transporcie publicznym tramwajów elektrycznych trolejbusów, 

trolejbusów tym zasilanych na baterie, 
– ograniczenie transportu prywatnego poprzez popraw� i rozwój transportu publicznego, 
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– przyj�cie ró�nych stawek podatków od pojazdów samochodowych paliwa w zale�no�ci od 
stopnia powodowanego przez nie zanieczyszczenia, a tak�e op�at za wjazd do centrum 
miasta, które uwzgl�dnia�yby ró�ne mo�liwo�ci finansowe obywateli i poziom emisji, 

– internalizacja kosztów zewn�trznych, zw�aszcza kosztów zdrowotnych ponoszonych 
przez obywateli, 

– opracowanie zintegrowanej polityki transportu poprzez ustalenie stopnia zgodno�ci po-
szczególnych projektów zasadami rozwoju zrównowa�onego, 

– przyczynianie si� do zmiany stylu �ycia, tak by by� on bardziej wstrzemi�	liwy i ekolo-
giczny, 

– wsparcie dla zrównowa�onej mobilno�ci pieszej lub rowerowej na krótkich odcinkach, 
– unikanie niepotrzebnego transportu, 
– przegl�d zarz�dzania logistyk� i produkcj� w systemie dok�adnie na czas, 
– promowanie telepracy, 
– zmniejszenie zatorów na drogach poprzez optymalizacj� wykorzystania �rodków transpor-

tu i priorytetowe traktowanie transportu publicznego, 
– wsparcie bada� naukowych oraz innowacyjnego rozwoju materia�ów rozwi�za� technolo-

gicznych s�u��cych ograniczeniu zanieczyszcze� ruchu i transportu drogowego, 
– przeprowadzanie bardziej zaostrzonych kontroli okresowych w tych krajach, gdzie park 

samochodowy jest przestarza�y i powoduje wi�cej zanieczyszcze�. 
W celu zmniejszenia wp�ywu oddzia�ywania ha�asu emitowanego przez �rodki transportu, 

mo�na by wprowadzi� [9]: 
– ograniczenie w ruchu nocnym pojazdów prywatnych na obszarach mieszkalnych, 
– spowalniacze ruchu na nawierzchniach ulic, 
– popraw� jako�ci asfaltu, 
– ekrany d	wi�koch�onne na obszarach o najwi�kszej g�sto�ci ruchu, 
– rzeczywi�cie odstraszaj�ce kary dla pojazdów przekraczaj�cych dopuszczalny poziom 

emisji ha�asu, ze szczególnym uwzgl�dnieniem pojazdów silnikowych dwu- i trzyko�o-
wych, 

– testy poziomu ha�asu przeprowadzone w warunkach bardziej zbli�onych do rzeczywistych 
warunków u�ytkowania pojazdów, 

– cz�stsze wizyty lekarskie dla osób najbardziej nara�onych na ryzyko ha�asu, 
– skuteczne dzia�ania na rzecz usprawnienia ruchu drogowego ze szczególnych uwzgl�d-

nieniem rozpowszechniania pasów ruchu i ulic dla transportu publicznego, 
– szczególne przepisy i odpowiednie udogodnienia dla osób pracuj�cych na drogach, które 

wdychaj� zanieczyszczone powietrze lub s� stale nara�one na ha�as. 

2. OCENA WP�YWU CYKLU �YCIA �RODKÓW TRANSPORTU 
Metody oceny wp�ywu �rodków transportu na �rodowisko powinny uwzgl�dnia� nie tylko 

etap ich eksploatacji, ale równie� pozosta�e etapy cyklu �ycia tj. etap projektowania, etap wy-
twarzania i etap wycofania z eksploatacji (rys. 1) w wypadku, których wyst�puj� emisje po-
�rednio zwi�zane z transportem. Ponadto taka ocena cyklu �ycia powinna obejmowa� cztery 
wzajemnie powi�zane etapy: okre�lenie celu i zakresu, analiza zbioru wej�� i wyj��, ocen� 
wp�ywu na �rodowisko, interpretacja cyklu �ycia (rys. 2) [3, 4, 5, 6, 7]. Jedn� z metod stoso-
wanych do ilo�ciowego okre�lenia wp�ywu obiektów technicznych na �rodowisko jest metoda 
LCA (Life Cycle Assessment) [1, 2]. 
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Rys. 1. Cykl �ycia �rodków transportu 

 

 
 
Rys. 2. Poszczególne etapy oceny cyklu �ycia 

3. CIVITAS – EKOLOGICZNY TRANSPORT MIEJSKI 
Zatory w ruchu drogowym, wypadki i zanieczyszczenie �rodowiska to powa�ne pro-

blemy miast europejskich. Transport i mobilno�� s� wi�c dla w�adz lokalnych sprawami 
o najwy�szym priorytecie. W roku 2000 Komisja Europejska uzna�a konieczno�� dzia�ania 
i uruchomi�a inicjatyw� CIVITAS, pomy�lan� jako program prowadzony przez miasta dla 
miast. W celu osi�gni�cia swoich celów, miasta realizuj�ce projekty demonstracyjne CIVI-
TAS poddaj� testom spójny zbiór dzia�a�, które zosta�y tak dobrane, aby by�y dostosowane 
zarówno do warunków lokalnych, jak i wymiaru europejskiego. Poniewa� dzia�ania te maj� 
generowa� wiedz�, któr� b�dzie mo�na przekazywa� miastom w ca�ej Europie, z korzy�ci� 
dla nich. Dzia�ania te dotycz� zarówno popytu na us�ugi transportowe, jak i ich poda�y, 
których celem jest zapewnienie wy�szej jako�ci �ycia wszystkim mieszka�com miast. Licz-
ba miast uczestnicz�cych nieustannie si� zwi�ksza. Obecnie spo�eczno�� CIVITAS tworzy 
58 miast realizuj�cych projekty demonstracyjne (rys. 3) w poszczególnych inicjatywach, 
które zosta�y podzielone na [10]: 
– CIVITAS I realizowany w latach 2002-2006, 
– CIVITAS II realizowany w latach 2005-2009, 
– CIVITAS Plus realizowany w latach 2008-2012. 
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– rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej i bezpiecznych �rodków transportu dla 
wszystkich, 

– wprowadzenie us�ug transportowych promuj�cych nowe formy energetycznie efektyw-
nych pojazdów, ich w�asno�ci oraz promuj�cych styl �ycia z mniejszym udzia�em samo-
chodów osobowych, 

– zwi�kszenie wykorzystania innowacyjnych i telepatycznych systemów transportowych 
w dziedzinie zarz�dzania ruchem i podró�owaniem, w tym wykorzystanie rozwi�za� 
opartych na aplikacjach satelitarnych Galileo. 

4. STAN BAZOWY DLA REALIZACJI ZADA� W PROJEKCIE CIVITAS 
Wszystkie projekty realizowane w ramach programu CIVITAS s� okre�lane jako demon-

stracyjne, których zadaniem jest poprawienie transportu w miastach oraz okre�lenie potrzeb 
z tym zwi�zanych. W tym celu podczas realizacji poszczególnych projektów prowadzone s� 
badania okre�laj�ce wp�yw poszczególnych zada� na transport miejski. Jednym z takich ba-
da� s� badania stanu pocz�tkowego przeprowadzone w pocz�tkowej fazie realizacji poszcze-
gólnych zada�. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych bada� ankietowych w od-
niesieniu do poszczególnych zada� realizowanych w mie�cie Szczecinek w ramach programu 
CIVITAS Plus Renaissance. 

W ramach realizowanego zadania prowadz�cego do rozwoju bezpiecznej infrastruktury 
drogowej i bezpiecznych �rodków transportu dla wszystkich oraz zwi�kszenia wykorzystania 
innowacyjnych i telepatycznych systemów transportowych w dziedzinie zarz�dzania ruchem 
i podró�owaniem wdra�ane s� trzy zadania: 
– wzrost bezpiecze�stwa pieszych i ruchu drogowego, który jest realizowany poprzez stwo-

rzenie bezpiecznej infrastruktury za pomoc� modernizacji wa�nych skrzy�owa� w mie�cie 
polegaj�cych na instalacji sygnalizacji �wietlnych i do�wietleniu przej�� dla pieszych (za-
danie 5.5), 

– monitoring ruchu drogowego na wybranych skrzy�owania, którego elementami jest sys-
temu kamer video na skrzy�owaniach sprz��onych z centrum monitoringu (zadanie 8.5), 

– monitoring szybko�ci ruchu na przej�ciach dla pieszych w pobli�u szkó� za pomoc� mon-
ta�u wy�wietlaczy pr�dko�ci na tych przej�ciach dla pieszych (zadanie 8.6). 
Przeprowadzone badania stanu bazowego dla zadania 5.5, 8.5, 8.6, w których wykorzy-

stano ankiet� przedstawion� w tabeli 1 potwierdzi�y s�uszno�� realizowanych zada� w ramach 
projektu CIVITAS. Przewa�aj�ca wi�kszo�� respondentów opowiedzia�a si� za s�uszno�ci� 
prowadzonych zada� i wybra�a odpowied	 Tak. Szczegó�owe wyniki przeprowadzonych ba-
da� ankietowych przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Ankieta do zadania 5.5, 8.5, 8.6 

Lp. Czy Pani/Pana zdaniem nale�y: 

Tak, zwi�kszy to 
bezpiecze�stwo 
uczestników ruchu 

Tak, chocia� nie 
zmieni to znacz�co 
bezpiecze�stwa ruchu

Nie, jest to 
niepotrzebne 

Nie, jest to 
niekorzystne

[%] 

1. zainstalowa� sygnalizacj� �wietl-
n� na wybranych skrzy�owaniach 42,6 47,7 8,5 1,2 

2. do�wietli� przej�cia dla pieszych 48,6 37,1 13,7 0,6 

3. zainstalowa� kamery na wybra-
nych skrzy�owaniach 41,9 40,4 16,4 1,3 

4. 
wprowadzi� monitoring szybko�ci 
ruchu na przej�ciach dla pieszych 
w pobli�u szkó� 

53,2 31,6 14 1,2 



6   AUTOBUSY 

WNIOSKI 
Problem transportu publicznego w miastach w czasach zmo�onej mobilno�ci spo�ecze�-

stwa z marginalnego sta� si� problemem znacz�cym dla wspó�czesnych miast nie tylko euro-
pejskich. Zat�oczone ulice, wielokilometrowe utrudnienia ruchu i zwi�zane z tym emisje za-
nieczyszcze� oraz emitowany ha�as negatywnie wp�ywaj� na �rodowisko naturalne. Rozwi�-
zaniem tego problemu s� zaprezentowane w pracy ograniczenia uwzgl�dniaj�ce analiz� cyklu 
�ycia poszczególnych �rodków transportu eksploatowanych w miastach. Równocze�nie za-
prezentowana idea CIVITAS poprzez wdra�anie poszczególnych projektów demonstracyj-
nych w znacznym stopniu mo�e si� przyczyni� do poprawy ruchu i �rodowiska w miastach. 
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GREENING TRANSPORT IN CITIES 

Abstract 
The present paper covers the issues of the greening transport in cities with an environmental 

analysis taken into account, and which was conducted with the aid of the LCA method. At the same 
time, the CIVITAS initiative is cleaner and better transport in cities. 
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