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Ograniczenia dostepu do miejskiei 
sieci transportowej w Unii Europejskiei 
Wst~p 

W wydanym 30 wrzesnia 2009 roku komunikacie Komisji 
Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Eko
nomiczno-Spolecznego oraz Komitetu Region6w1, , Plan dzia
lania na rzecz mobilnosci w miastach", podkreslona zostala 
rola wydajnego systemu transportu w miastach. Wskazano 
takze na wyzwania, stojqce przed miastami , a mianowicie stwo
rzenie i zorganizowanie w swoim obr~bie takiego systemu 
transportowego, kt6ry uwzgl~dnialby zasady zr6wnowazone
go rozwoju2. W Europie ponad 70% ludnosci mieszka na ob
szarach miejskich3, na kt6rych istotnym problem jest konge
stia. Koncepcje jej rozwiqzania zyskujq coraz wi~ksze wspar
cie Unii Europejskiej, zainteresowanej rozpowszechnianiem 
dobrych praktyk , kt6re pozytywnie wplyn~ly na transport 
w miastach. Same obszary miejskie , stajq si~ laboratoriami , 
w kt6rych eksperymentuje si~ zmiany wzorc6w mobilnosci 
i nowych mozliwosci finansowania w dziedzinie innowacji tech
nologicznych i organizacyjnych4". 

W grudniu 2010 r. , w Rzymie opublikowany zostal raport 
koncowy dotyczqcy ograniczania dost~pu do sieci transpor
towej w miastach (Access Restriction Schemes- ASR) kraj6w 
Unii Europejskiej5. Wynika z niego, ze coraz wi~cej europej
skich miast wybiera strategie, kt6rych celem nadrz~dnym jest 
, kontrolowany dost~p" do miast. Systemy ARS SCI postrzega
ne jako pr6ba przeciwdzialania rosnqcej kongestii oraz zagro
zeniom srodowiskowym i spolecznym. 
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Metodyka badan ograniczenia dost~pu do 
sieci transportowej 

Autorzy raportu podkreslajq, iz systemy ARS charaktery
zuje wysoka heterogenicznos6 w zakresie ich cel6w, skupia
jqcych si~ zwykle na nast~pujqcych czynnikach : 
0 uwarunkowania srodowiskowe, takie jak jakos6 powietrza 

w miastach, ale takze na redukcji kongestii , 
0 typ wprowadzanych ograniczen , dotyczqcych np. tylko ru

chu pasazerskiego lub towarowego, okreslonego czasu 
dnia itp. , 

0 stosowane narz~dzia , np. deskryptywnych, jak banery, 
wprowadzane ograniczenia co do standardu wpuszczanych 
pojazd6w, lub oparte na rynku , np. oplaty parkingowe i dro
gowe, bonusy, pozwolenia na parkowanie, 

0 rozwiqzania techniczne oraz technologiczne, wprowadza
ne, by zwi~kszy6 wydajnos6 stosowanych narz~dzi . 

Badanie stosowanych system6w ARS oparte zostalo na 
wsp6lpracy z interesariuszami oraz na studiach takich mate
rial6w, jak zr6dla literaturowe, strony www, raporty wydawane 
przez miasta, raporty fundowane przez UE. Dodatkowo, opra
cowany zostal szczeg6lowy kwestionariusz, wyslany do oko
lo 300 miast. Po nim, opracowano i wyslano drugi kwestiona
riusz , kt6ry sluzyl jako podstawa konsultacji z interesariusza
mi. Otrzymano okolo 60 prawidlowo wypelnionych odpowie
dzi . W rezultacie , zebrano dane oARS, kt6re skategoryzowa
no wedlug : 

:--;emburg. I miasto: 0.2-1-% 
·egia. -1- miasta: 0.98% 

<vl.ctHUllcl . 28 miast: 6.83% 

11 miast: 2,68% 
. 20 miast: -1-.88% 

Slowenia. 3 miasta: 0.73% 
Hiszpania, 27 miast: 6.59% 

"ecja. 11 miast: 2.68% 

.. ___ SZ\Yajcaria. 2 miasta: 0.-1-9% 

~--Zjednoczone Kr6lesnYo. 36 miast: 
8. 78% 

==-------Austria. 3 miasta: 0,73% 
Be1gia. 9 miast: 2.20% 

-pr. 1 miasto: 0.2-1-% 

Rys. 1. Lokalizacja miast z systemem ARS i ich udzial w poszczeg61nych panstwach do og6/nej liczby zidentyfikowanych miast 



•!• cel6w ARS (redukcja kongestii , poprawa warunk6w sro
dowiskowych , zbi6r funduszy na poprawE? lokalnego 
transportu) , 

•!• typu pojazd6w, kt6rych ARS dotyczyt, 
•:• obecnosci optat za wjazd w strefE? o ograniczonym do

stE?pie , 
•!• wzmacniania wptywu czasowego (czy ograniczenie obo

wiqzuje catq dobE?, czy tez tylko w okreslonych godzinach), 
•:• wybranych rozwiqzan na identyfikacjE? pojazd6w wjezdza

jqcych na strefE? o ograniczonym dostE?pie (rE?czna/ nalep
ka/ ITS), 

•!• dostE?PU do informacji o ARS na stronach miasta, lub na 
stronach panstwowych . 
W badaniach zidentyfikowano 417 europejskich miast, 

w kt6rych istnieje ARS. lch udziat w poszczeg61nych panstwach 
w stosunku do og61nej liczby tych miast przedstawiono na 
rysunku 1. 

Kwestionariusz dotyczqcy miast znajdowat siE? na stronie 
internetowej projektu. Byt on dostE?pny dla wtadz miasta uczest
niczqcego w projekcie. Zawierat pytan ia dotyczqce kontakt6w, 
statystyk miejskich, stanu wprowadzania ARS, stosowania ARS 
wraz z rezultatami , podstawy prawnej wprowadzania systemu 
oraz plan6w jego rozwoju . DziE?ki m.in. forum CIVITAS, bazie 
danych POLIS, a takze europejskiemu projektowi CURACAO 
274 miastom wystano zaproszenia do wziE?cia udziatu w ba
daniu i wypetnieniu kwestionariusza. Otrzymano 58 prawidto
wo wypetnionych ankiet z 18 kraj6w. Stanowity one podstawE? 
do opracowania raportu. Warto odnotowa6, iz z wybranych 
18 polskich miast w badaniu wziE?ty udziat Gdansk, Krakow, 
Poznan i Szczecinek. 

Z przeprowadzonych badan wynika, ze gt6wnym celem 
wdrazania ARS jest ograniczenie negatywnego oddziatywa
nia transportu na srodowisko naturalne oraz przeciwdziatanie 
kongestii (rys. 2). Ograniczen ia dostE?PU w wiE?kszosci miast 
dotyczq zar6wno samochod6w dostawczych, jak i osobowych . 
W CZE?SCi miast wprowadzono ograniczenia wytqcznie dla jed
nej z tych kategori i (rys. 3). W niekt6rych miastach instrumen
tem ograniczania dostE?PU Sq optaty za wjazd . WystE?pujq one 
w 18% miast (rys. 4). Wprowadzane ograniczenia obowiqzujq 
zazwyczaj catq do bE? (rys . 5). W ponad potowie miast stoso
wana jest identyfikacja manualna pojazd6w. Stosowane Sq 
takze nalepki oraz technologie inteligentnych system6w trans
portowych (rys . 6) . Dose powszechnie stosowane sq informa
cje o systemie ARS na stronach internetowych (rys . 7). 

Typy system6w ARS 
Systemy ARS mozna podzieli6 na cztery grupy: 

ii punktowy (np. zakaz wjazdu na most czy na maty obszar 
miasta) - jest to CZE?Sto stosowane ograniczenie, 

ii kordonowy- ograniczenie dotyczy przekraczania stworzo
nej granicy i moze r6zni6 siE? co do pory dnia, pojazd6w 
czy lokal izacj i takiego ograniczenia. R6wnoczesnie moze 
wystE?powa6 wiele kordon6w o r6znych optatach i przezna
czonych dla r6znych pojazd6w. Ograniczenie to najczE?sciej 
stosowane jest w Wielkiej Brytanii w formie elektronicznych 
optat drogowych, 

ii odptatnos6 strefowa- wprowadzana za poruszanie siE? po
jazdem w danej strefie. Wysokos6 optaty moze r6zni6 siE? 
w zaleznosci od pory dnia i typu pojazdu . NajczE?sciej sto
suje siE? je do centr6w miast, a jego gt6wnymi zaletami Sq 
tatwos6 wprowadzenia oraz prostota stosowania, 
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Rys. 9. Adresaci komunikat6w 

i% czasowa lub odleglosciowa - to oplata za przemierzanie 
danego dystansu w pewnym czasie zatloczona, trasa, lub 
tez w okreslonym obszarze. Oplata moze r6zni6 sit? w za
leznosci od czasu , typu samochodu i lokalizacji. Ograni
czenie takie latwo mozna dostosowa6 do wymagan kon
kretnego obszaru. 

Rozpowszechnianie informacji o ARS 
Sposoby rozpowszechniania informacji o wprowadzanym 

na danym obszarze systemie ARS autorzy raportu dziela, na 
kilka istotnych czynn ik6w: czas wprowadzania, typ przedsta
wianych informacji , adresaci przekazywanych danych i stoso
wany kana! komunikacji . Z przeprowadzonych badan wynika, 
ze 78% miast informowalo o zamiarze wprowadzenia syste
mu ARS. NajwiE?cej informacji dotyczylo istoty systemu ARS 
i zasad jego funkcjonowania (rys. 8). NajcZE?SCiej byly one prze
znaczone dla uzytkownik6w samochod6w, mieszkanc6w stre
fy, w kt6rej obowia,zuja, ograniczenia oraz dostawc6w towa
r6w do tej strefy (rys. 9) . W przekazie informacji wykorzysty
wane sa, r6zne kanaly informacji . NajczE?Sciej sa, to portale in
ternetowe oraz komunikaty w prasie, radiu i telewizji (rys 1 0) . 

W raporcie wskazano na pozytywne i negatywne formy 
informacji o systemach ARS. Przykladowo we Wloszech 
wszystkie informacje mozna znalez6 na stronie poswiE?conej 
strefom o niskiej emisji spalin. Podano jednoczesnie przykla
dy z wloskich ulic, ilustruja,ce, jak nadmiar informacji na zna
kach umieszczonych na poboczach , uniemozliwia wrE?CZ uzyt
kownikowi drogi zapoznanie siE? z obowia,zuja,cymi ogranicze
niami w danej strefie. Warto wiE?C pamiE?ta6 o rozsa,dnym wy
borze kanal6w komunikacyjnych. Szczeg61na, uwagE? nalezy 
zwr6ci6 na przygotowanie informacji dla obcokrajowc6w. 

Scictgalnosc kar za naruszanie ARS 
Scia,galnos6 kar za naruszanie stref o ograniczonym do

StE?pie pokazana jest w raporcie na przykladzie rozwia,zania 
wloskiego, dotycza,cego gl6wnie pobierania mandat6w od 
turyst6w. Zajmuje siE? tym firma E.M .O., kt6ra wsp6lpracuje 
z wloska, policja,. Wykorzystuje ona wszelkie mozliwosci nada
ne przez KonwencjE? Strasburska, oraz inne miE?dzynarodowe 
konwencje prawa. Znana jest w wiE?kszosci am basad panstw 
Uni i Europejskiej , kt6rym wyslala swoje referencje, maja,ce 
zapewnic poprawnos6 i przejrzystos6 prowadzonych przez 
nia, postE?powan. 
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Ocena srodowiskowa i spoteczno
ekonomiczna ARS 

Wiele z ankietowanych miast nie odpowiedzialo w wystar
czajqcy spos6b, by m6c por6wnywa6 zebrane dane w zakre
sie oceny ekonomicznej . Podkreslono jednakze, ze niezalez
nie od wielkosci osrodka, wplywy z oplat za wjazd na teren 
o ograniczonym dost~pie byly dla miast znaczqce. 
Z przedstawionych danych wynika, iz wplywy byly ponownie 
inwestowane, w nast~pujqce obszary: 
0 finansowanie infrastruktury drogowej , 
0 doskonalenie transportu publicznego, 
0 popraw~ polqczen autobusowych do i ze stref o ograni

czonym wst~pie , 

0 popraw~ srodowiska oraz og61nej jakosci zycia. 
Nalezy takze wspomnie6 o poprawie jakosci powietrza te

ren6w obj~tych ograniczeniami w dost~pie. Dotyczyla ona 
przede wszystkim zmniejszenia emisji tlenku oraz dwutlenku 
w~gla oraz tlenk6w azotu. 

W kwestionariuszu zadano takze pytanie dotyczqce po
tencjalnych beneficjant6w wdrazanych system6w ARS. Wyni
ka z nich , ze wprowadzenie ARS jest najbardziej korzystne 
dla mieszkanc6w strefy oraz uzytkownik6w transportu publicz
nego (rys. 11). Najbardziej niekorzystne jest to natomiast dla 
uzytkownik6w indywidualnych samochod6w (rys . 12} . 
Uwzgl~dniajqc wyniki bad an, wiele miast, jak na przyklad Edyn
burg, dostosowuje obowiqzujqce systemy ograniczenia do
st~pu tak, by jak najmniej dotykal on osoby najubozsze, oraz 
by! jak najbardziej dogodny dla og6lu mieszkanc6w. 

Ocena prawna ARS 
lnformacje dotyczqce system6w ARS w niewielkim stop

niu wskazujq na podstaw~ prawnq ich wprowadzania. Zaled
wie 5,5% miast podaje precyzyjnie takie informacje. Wi~kszos6 
z przywolywanych regulacji ma charakter krajowy i wynika 
zazwyczaj z przepis6w o ruchu drogowym. Zaledwie 11 % miast 
nawiqzuje do prawa miejscowego. Kraje, kt6re stosujq wylqcz
nie narodowy poziom regulacji prawnych w tym aspekcie, to: 
Belgia, Bulgaria, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Grecja, lr
landia, Malta, Holandia i Portugalia. Poziom lokalny stosujq 
W~gry, totwa, Luksemburg , Polska oraz Wielka Brytania, 
a mieszany: Austria, Wlochy, Rumunia, Hiszpania i Szwecja. 

Analiza SWOT svstemu ARS 
Analiza SWOT zebranych danych doprowadzila autor6w 

raportu do konkluzji , iz wiele ze stosowanych przez miasta 
element6w ograniczen przy wprowadzaniu system6w ARS wy
st~powalo we wszystkich tak ich systemach, niezaleznie od 
cech charakterystycznych dla danego systemu, nawet takich 
jak typologia miasta czy ograniczane obszary. Do takich ele
ment6w system6w nalezaly melody informowania, egzekwo
wania oraz monitoring. Z drugiej strony, istnieje wiele cech 
charakterystycznych dla stosowanych system6w, kt6rych nie 
da si~ dowolnie przenosi6 z jednego w drugi . 

Analiza SWOT wskazala takze kilka z negatywnych cech 
system6w. Sq nimi : 
~ ryzyko podzialu dr6g miejskich przez uzytkownik6w i zna

czqcy wzrost ruchu na drogach nieobj~tych ograniczeniami, 
~ ryzyko zwi~kszania liczby prywatnych samochod6w, 
~ ograniczenia mozliwosci poruszania si~ osobom starszym 

i niepelnosprawnym, dla kt6rych skorzystanie z zast~pcze
go transportu publicznego nie zawsze jest mozliwe, 

Fat 1. Przyklad oznakowania wjazdu do strety ARS we Florencji 
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~ mozliwos6, iz ograniczenia dotknq jedynie osoby o niskim 
przychodzie, przewaznie posiadajqce starsze, bardziej za
nieczyszczajqce powietrze pojazdy. 
Zazwyczaj przynajmniej cz~s6 z wymienionych slabo

sci systemu mozna wyeliminowa6 poprzez jego wlasciwe 
dopasowanie do potrzeb danego miasta. Tym samym , 
warto pami~ta6 o tych potencjalnych utrudnieniach . Sys
tem powinien bye takze sprawdzony na wybranym, pilota
zowym odcinku przed jego pelnym wprowadzeniem - po
zwoli to uniknq6 lub poprawi6 niedogodnosci , kt6re mogq 
wyniknq6 z jego stosowania. 
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Konsultacje z interesariuszami 
Do badan system6w ARS zaproszono, opr6cz wfadz 

miejskich, takze interesariuszy tego systemu. Kwestiona
riusze ankiet wypefnilo ok. 60 podmiot6w. Reprezentowali 
ani zr6znicowane srodowiska (rys. 13). 

Konsultacje z interesariuszami pokazafy, iz systemy ARS 
sq postrzegane przez wi~kszosc pytanych jako istotny in
strument polityczny. Jego potencjaf w reagowaniu na wi~k
szosc z problem6w miejskich, takich jak jakosc powietrza 
czy kongestia jest bardzo duzy. Systemy ARS sq takze po
strzegane jako bardzo efektywne w oznaczaniu i rozpozna
waniu typ6w pojazd6w. 

Rekomendacje dla Unii Europejskiej 
Autorzy raportu , na podstawie opracowywanych danych, 

stworzyli 10 rekomendacji dla Unii Europejskiej, kt6rych 
opracowanie pomogfoby miastom i krajom w tworzeniu sys
tem ow zarzqdzania sieciq miejskq w efektywny spos6b. 
Rekomendacje te Sq nast~pujqce: 
0 rozwijanie ujednoliconego poradnika, by pomagac mia

stom w przechodzeniu procesu podejmowania decyzji 
o potencjalnym przyj~ciu ARS Uakie kryteria rozwazac, 
jakie wpfywy oceniac itp.); 

0 aktywnie promowac - zwfaszcza w ramach Konwencji 
Weneckiej z 1968 roku - zestandaryzowanq nomenkla
tur~ sygnaf6w, symboli , idei oraz instrument6w stosowa
nych w systemach ograniczania dost~pu ; 

0 obligowac kraje czfonkowskie UE do pefnego wd razania 
wszystkich regulacji prawnych stosowanych w ARS do 
narodowego kodeksu drogowego; 

0 wymagac od kraj6w czfonkowskich UE pefnego wpro
wadzania europejskiej klasyfikacji pojazd6w w dokumen
tacji pojazdu ; 

0 ustanowic zestandaryzowane zasady weryfikacji oraz 
certyfikacji pojazd6w, zwfaszcza w kwestii ich moder
nizacji ; 

0 ustanowic przewodnik dobrych praktyk ARS, wfqczajqc 
ocen~ w ramy systemu, kluczowych wskaznik6w, para
metr6w wyceny finansowej, minimalnych wymagan in
formacyjnych , oraz og61ne wsparcie metodologiczne jak 
budowac i przeprowadzac badania i konsultacje ; 

0 ustanowic og61nodost~pnq baz~ danych oARS, pozwa
lajqcq takze na rejestracj~ pojazdu i opfacenie wjazdu 
na stref~ o ograniczonym dost~pie ; 

i nst~1ucje kraj6w 
c7Jonkowskich 
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Rys. 17. Grupy pytanych interesariuszy 
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0 ustanowic grup~ doradczq do regularnego monitorowa
nia istniejqcych ARS oraz do rekomendowania dziafan 
celem uzyskania jak najlepszych dziafan oraz praktyk ; 

0 ufundowac rozw6j wielkoskalowych modeli ARS ; 
0 rozwazyc stopniowe wprowadzanie ostrzejszych stan dar

dow EURO dla pojazd6w jako alternatyw~ ograniczania 
dost~pu dla starszych pojazd6w. 

Podsumowanie 
Przedstawione wynik i badan dotyczqce stosowanych 

system6w ograniczania dost~pu do obszar6w i infrastruk
tury miejskiej stanowiq bogate zr6dfo informacji 0 niezsyn
chronizowanych systemach, rozproszonych na terenie ca
fej Unii Europejskiej , cz~stokroc ustalanych i oznaczanych 
w spos6b dowolny na poziomie lokalnym. Gqszcz samo
dzielnie ustalanych znak6w, oznaczen, regulacji i wymagan 
sprawia, iz dla podr6znych nieobeznanch z zagadnieniem 
oraz nieznajqcych j~zyka lokalnego, przejazd przez kilka 
europejskich miast z rz~du bez uzyskania man datu za wjazd 
w niedozwolone miejsce staje si~ wyzwaniem , zamiast oczy
wistosciq. 

Systemy ARS powoli stajq si~ regularnym elementem kra
jobrazu miejskiego, zamiast, jak jeszcze kilka lat temu, inno
wacjq czy oryginalnosciq. Dlatego tez tak wazne jest zebra
nie informacji o sposobach ich dziafania, celach, a takze- o 
efektach dziafania i wpfywie, jaki majq na rozw6j lokalnych 
gospodarek oraz na korzystajqcych z nich obywateli . 

Przywofywany raport sfuzy jako swoiste kompendium 
o systemach i metodach wdrazania polityk i ochrony miast 
przed nadmiernq kongestiq. Przedstawione kluczowe ele
menty pozwalajq docenic prac~ autor6w, kt6rzy zebrali dane 
z tak wie lu kraj6w. Smuci , iz polskie miasta nie zdecydowa
fy si~ na wi~kszy udziaf w badaniu. Wedfug autor6w rapor
tu , wi~kszosc miast nie odpowiedziafa na ankiet~ . ale tez 
nie zdecydowafa si~ odpowiedziec na pr6b~ nawiqzania 
kontaktu telefonicznego - wi~kszosc nieudanych pr6b po
zyskania danych spowodowana byfa niemoznosciq nawiq
zania kontaktu z osobq odpowiedzialnq za zarzqdzanie in
frastrukturq w danym miescie. Bye maze, o ile rekomenda
cje przedstawione w raporcie zostanq uwzgl~dnione , wfo
darze miast Polski zdecydujq si~ na wzi~cie udziafu w ba
daniu, o ile ponownie zostanq don zaproszeni. 
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