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Wybrane nawierzchnie drogowe  
dawnego Wrocławia

Od zarania wieków poszukiwano 
coraz lepszych materiałów do budo-
wy dróg. Wynikało to ze wzrostu na-
cisku kół i prędkości pojazdów, a tak-
że z dążenia do poprawy komfortu 
jazdy. Pozyskanie budulca było uwa-
runkowane ograniczeniami transpor-

towymi, stąd początkowo używano materiałów miejscowych, 
a dopiero od drugiej połowy XIX wieku sprowadzano materia-
ły z bardziej odległych źródeł.

O wyborze nawierzchni decydowały też zasoby finansowe. 
Zjednoczenie Niemiec w 1871 r. rozpoczęło przyspieszony 
rozwój gospodarczy i urbanistyczny Wrocławia. W 1875 r. na 
Starym Mieście znajdowało się 3/5 wszystkich sklepów, 
a w obszarze nowej fosy powstało nowoczesne centrum, 
gdzie dominowały biura, banki, przedstawicielstwa spółek 
przemysłowych i handlowych. Obiekty te wymagały dobrych 
dróg, chodników i środków komunikacji.

Budowa nawierzchni z kamienia naturalnego 

W reprezentacyjnych dzielnicach układano głównie kostkę 
kamienną z uwagi na jej trwałość i bliskość kamieniołomów 
(Sobótka – 33 km). Była to nawierzchnia droga i pracochłon-
na, zarówno w wytworzeniu kostek, jak i ich wbudowaniu. 
Dokładność obrobienia kamienia i gatunek surowca były 
zróżnicowane, co rzutowało na cenę budulca, ale podnosiło 
również prestiż ulicy. Najdroższa była „duża” regularna kost-
ka granitowa o wymiarach 18 × 22 cm, stosowana na głów-
nych ciągach drogowych (fot. 1). Kostka była spoinowana 
zaprawą cementową, jak również szkłem wodnym, które 
uszczelniało fugę i przyspieszało twardnienie zaprawy. Kostka 
kamienna na podstawowych ciągach komunikacyjnych wy-
kazywała doskonałą równość, dzięki czemu jazda była płynna 
i cicha.

W XIX wieku na nawierzchnie oddziaływały głównie podko-
wy końskie, stalowe obręcze kół czy gąsienice pojazdów woj-

skowych podczas wojny. Od ponad 100 lat nawierzchnie te 
doskonale przenoszą obciążenie, nawet najwyższych klas, 
nie przewidywane w momencie projektowania. Z uwagi na 
wyjątkową trwałość, dzisiejsze przepisy nie określają okresu 
ich użytkowania. Nawierzchnie te przetrwały do naszych cza-
sów na wielu ciągach w stanie niemal idealnym (fot. 2).

Na drugorzędnych ulicach stosowano materiał gorszy, od-
pady po brukowaniu ulic głównych, materiał niesortowany, 
mniej starannie obrobiony, pochodzący z różnych kamienio-
łomów (fot. 3). Nawierzchnie te były tańsze pod względem 
ceny materiału, ale bardziej pracochłonne w układaniu z uwa-
gi na zróżnicowanie wymiarów kostek.

Kostka kamienna układana na ciągach drugorzędnych 
i placach była gorszej jakości, nierówna, bardziej wypukła, 
co zwiększało hałas i zmniejszało komfort jazdy. Spoiny były 
często wypełnione piaskiem, podatnym na wypłukiwanie 
(fot. 4).

Sposób spoinowania i rodzaj podbudowy stanowiły pod-
stawę klasyfikacji nawierzchni brukowych. W nawierzchni 
sztywnej stosowano materiały wiążące do fug, podsypki i war-
stwy nośnej. Przy schemacie podatnym nie stosowano sub-

Fot.  1.  Wrocław,  ul. 
Dobra  (2010);  na-
wierzchnia z regular-
nej kostki granitowej
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Fot.  2.  Wrocław,  ul. 
Trzebnicka  (2010); 
stuletnia  nawierzch-
nia  z  kostki granito-
wej

Fot.  3.  Wrocław,  ul. 
Robotnicza  (2010); 
nawierzchnia z kost-
ki  mieszanej,  niere-
gularnej
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stancji wiążących. W konstrukcji półsztywnej stosowano ma-
teriały wiążące tylko do podsypki i do fugowania. System 
półsztywny, składający się z podbudowy tłuczniowej, pod-
sypki cementowo-piaskowej oraz nawierzchni z kostki spo-
inowanej cementem (fot. 5) zachowuje się jak konstrukcja 
sztywna. Wynika to z proporcji między grubą częścią sztywną 
(kostka – 18 cm, podsypka piaskowo-cementowa – 5 cm) a 
cienką podbudową (tłuczeń – 15 cm). Spoiny wypełnione za-
prawą cementową tworzą w nawierzchni o przekroju parabo-
licznym konstrukcję monolityczną, pracującą sprężyście jak 
sklepienie. Nawierzchnie te nadają się doskonale pod ruch 
lekki, a szczególnie na postój samochodów, gdyż nie wyka-
zują najmniejszych deformacji reologicznych.

Fot.  5.  Wrocław,  ul. 
Norwida  (2008); 
kostka  na  piasku 
i podbudowie tłucz-
niowej

Elementem korzystnym z punktu widzenia technologii wy-
konania i pracy nawierzchni oraz zabezpieczenia przed za-
makaniem były monolityczne krawężniki ze ściekami (fot. 6). 
Tworzyły one opór, zabezpieczając podbudowę tłuczniową 
przed rozsuwaniem się na boki podczas zagęszczania i eks-
ploatacji. 

Reprezentacyjne ulice Berlina czy Drezna miały krawężniki 
szerokości do 50 cm; podczas gdy standardowe miały około 
20 cm. We Wrocławiu fragmenty zachowanego krawężnika 
kamiennego, szerokości 36 cm znajdują się w ulicy Świdnic-
kiej między ulicą Drabika a ul. Podwale w prestiżowym miej-
scu byłej komendantury wojskowej (fot. 7).

utrzymanie nawierzchni z kamienia 
naturalnego 

Wpływ czasu, sposobu eksploatacji oraz działań wojennych 
spowodował powstanie wielu uszkodzeń nawierzchni bruko-
wych. Spotyka się na niektórych ulicach, m.in. trwałe uszko-
dzenia skurczowe (fot. 8). Pomimo widocznych spękań, na-
wierzchnie te zachowują się dobrze, jedynie pogorszeniu 
uległa ich równość.

Obserwuje się także trwałe uszkodzenia z czasów wojny. Są 
to nieusunięte dotychczas ślady ostrzału artyleryjskiego, który 
pozostawił wyrwy w kamieniu (fot. 9). Pogarszają one komfort 
jazdy (równość) oraz psują efekt wizualny nawierzchni.

Fot.  6.  Wrocław,  ul. 
Wrońskiego  (2010); 
monolityczny  kra-
wężniko-ściek

Fot.  9.  Wrocław,  ul. 
Ireny  Joliot-Curie; 
uszkodzenia  kostki 
granitowej przez po-
ciski

Fot.  4.  Wrocław,  ul. 
Robotnicza  (2010); 
nawierzchnia z kost-
ki  mieszanej,  niere-
gularnej

Fot.  8.  Wrocław,  ul. 
Ireny  Joliot-Curie; 
skurczowe  uszko-
dzenia nawierzchnia 
z kostki

Fot.  7.  Wrocław,  ul. 
Świdnicka  (2010); 
szeroki krawężnik
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W miejscach, gdzie nawierzchnie były uszkodzone przez 
gąsienice czołgowe, pociski artyleryjskie czy bomby lotnicze, 
obserwuje się nierówno wykonane zabrukowania (fot. 10). 
Miejsca te naprawiono doraźnie i tak pozostały do dzisiaj.

Fot.  10.  Wrocław, 
ul.  Grunwaldzka 
(2008); ślady wadli-
wego  zabrukowa-
nia po wojnie

Od lat 50. XIX wieku zaniechano napraw nawierzchni bru-
kowych zgodnie ze sztuką brukarską. Administracja drogowa 
Wrocławia była pod urokiem betonu asfaltowego i asfaltu la-
nego. Uważano, że wszelkie nierówności w nawierzchniach 
brukowych najlepiej jest wypełnić mieszanką mineralno-asfal-
tową (fot. 11). Naprawy te nie były trwałe ze względu na brak 
przyczepności betonu asfaltowego do kostki, granitowej; po-
gorszeniu uległ komfort jazdy, nie mówiąc już o estetyce i bez-
pieczeństwie ruchu.

Fot. 11. Wrocław, pl. 
Bema  (2008);  na-
wierzchnia  z  kostki 
„profilowana”  asfal-
tem lanym

Wrocławska administracja drogowa wypraktykowała rów-
nież, że oznakowanie poziome na kostce granitowej jest nie-
trwałe. Z tego względu, w miejscach stosowania oznakowania 
poziomego (skrzyżowania, przejścia dla pieszych), wykona-
no nakładki asfaltowe (fot. 12), pomijając zasady technologii 
robót asfaltowych. Nakładki takie działają jak progi zwalniają-
ce, tworząc niedopuszczalne nierówności nawierzchni. Złusz-
czanie krawędzi nakładek powoduje nierówny uskok jezdni, 
będący utrapieniem kierowców z powodu niszczenia zawie-
szenia samochodów i wzrostu hałasu.

Kiedy eksperymenty z nakładką asfaltową na kostce nie 
udały się i wróciła moda na nawierzchnie kamienne, w ruch 
poszły frezarki, usuwające mieszanki mineralno-asfaltowe 
z jezdni. Spowodowały one trwałe zniszczenie kostki (fot. 13). 
Próbowano również lokalnie (plac Grunwaldzki) korygować 
współczynnik tarcia kostki granitowej na przejściach dla pie-

szych za pomocą szlifierki, co psuło estetykę nawierzchni. 
Inną metodą destrukcji nawierzchni z kostki kamiennej jest 
ustawianie na niej podczas upałów zraszaczy, z których woda 
wypłukuje zasypkę [5].

W końcu znaleziono sposób na kamienne nawierzchnie 
brukowe, zastępując je nawierzchniami asfaltowymi (ul. Nor-
wida) lub z bloczków betonowych (ul. Ireny Joliot-Curie). Na 
ulicy Norwida rozebrano ponad stuletnią nawierzchnię z kost-
ki granitowej w bardzo dobrym stanie (fot. 14) i wbudowano 
beton asfaltowy jedynie po to, żeby łatwiej było namalować 
miejsca postojowe po jednej stronie ulicy.

Rys.  12.  Wrocław, 
ul. Tęczowa (2008); 
nakładka  asfaltowa 
na przejściu dla pie-
szych

Fot.  13.  Nawierzch-
nia  z  kostki granito-
wej  zniszczona  w 
wyniku  frezowania 
(2005)

Fot.  14.  Wrocław,  ul.  Norwida  (2008);  likwidacja  XIX-wiecznej  na-
wierzchni granitowej
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Nawierzchnie z kamienia naturalnego  
– podsumowanie

Pomimo wielu walorów, spotyka się we Wrocławiu na-
wierzchnie brukowe w nienajlepszym stanie, co wynika m.in. 
z braku należytego utrzymania. Obecnie, przy remontach na-
wierzchni brukowych zapomina się o ich zabytkowej wartości 
i specyfice konstrukcyjnej, stosując do naprawy nieodpo-
wiednie materiały, o niewłaściwych wymiarach oraz z przy-
padkowego surowca. Często nawierzchnie te są naprawiane 
w innej technologii niż były wykonane. Należy pamiętać, że 
100 lat temu wyroby kamienne były wytwarzane ręcznie 
i wbudowywane również ręcznie. Warto sięgnąć do norm 
z tamtych lat, żeby była to rekonstrukcja, a nie remont mate-
riałami zastępczymi.

Budowa nawierzchni ze szlaki hutniczej 

Wysoka cena kostki kamiennej, duży nakład pracy ręcznej 
na jej wytworzenie oraz degradacja środowiska w miejscu ka-
mieniołomów przemawiały za stosowaniem materiału zastęp-
czego, tj. kostki ze szlaki hutniczej (żużlowej). Do produkcji 
kostek używano głównie szlaki pomiedziowej. Była ona wlewa-
na do form wypełnionych cienką warstwą kruszywa łamanego, 
które zapewniało odpowiednią fakturę powierzchni jezdnej.

Wytwarzano kostkę średnią (9/11 cm) oraz dużą (18/22 cm), 
zarówno do nawierzchni drogowych, ścieżek rowerowych, 
jak i do oznakowania poziomego (fot. 15). Kostki do ozna-
kowania miały w górnej części wkładkę z białego betonu 
cementowego.

Fot. 15. Wrocław, ul. 
Marii  Skłodowskiej- 
-Curie  (2010);  na-
wierzchnia  z  kostki 
żużlowej

Do 2008 r. zachowały się na placu Grunwaldzkim kostki ze 
szlaki pomiedziowej z zatopionymi wkładkami z białego be-
tonu. Służyły one do trwałego oznakowania przejść przez 
jezdnie, nie wymagając żadnego malowania przez okres 100 
lat użytkowania.

Na terenie Politechniki (budynek B1) wykonano na począt-
ku XX wieku chodnik z kostki żużlowej z odlewni Oddziału 
Chemii i Hutnictwa (fot. 16). Kostką tą był wybrukowany też 
chodnik przy budynku A2. Mimo doskonałego stanu na-
wierzchni, kostkę wymieniono w 2008 r. na kostkę granitową. 
Podobnie, w latach 80. XX wieku we Wrocławiu wymieniono 
nawierzchnię z kostki żużlowej wzdłuż zachodniej pierzei ra-
tusza (fot. 17) [5] na kostkę granitową 18/22 cm z rozebra-
nych innych ulic w mieście.

utrzymanie nawierzchni ze szlaki hutniczej 

Stwierdzono lekceważenie konserwacji spoin (fot. 18). Wi-
dać również brak wymiany kostki z uszkodzonym białym 
wkładem na kostkę pełnowartościową lub zabrukowanie tych 
miejsc materiałem nieodpowiednim (fot. 19).

Kolejnymi przykładami wadliwego utrzymania nawierzchni 
z kostki żużlowej są:

profilowanie powierzchni zdeformowanych warstwą asfal-• 
tową (asfalt lany lub beton asfaltowy) zamiast przebrukowa-
nia (fot. 20),
wbudowanie kostki żużlowej podczas wymiany warstwą • 
szklistą do góry; boczne ściany kostki (wozówką) są śliskie 
(fot. 21),

Fot.  16.  Wrocław, 
Politechnika  Wro-
cławska (B1) (2010); 
nawierzchnia z żużla

Fot. 17. Wrocław, Rynek (1965); nawierzchnia z żużla pomiedziowego 
wzdłuż ratusza

Fot. 18. Wrocław, ul. 
Marii  Skłodowskiej- 
-Curie  (2010);  brak 
spoinowania kostki
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wbudowanie kostki żużlowej z innego materiału, np. kostki • 
granitowej (fot. 21),
pozostawienie ubytków (wykruszeń) w nawierzchni z kostki • 
żużlowej (fot. 22),
poplamienie kostki żużlowej cementem lub zaprawą ce-• 
mentową (fot. 22.).

Nawierzchnie ze szlaki hutniczej  
– podsumowanie

O tym rodzaju pełnowartościowej i bardzo trwałej nawierzch-
ni niemal całkowicie zapomniano i usunięto z wrocławskich 
ulic. Mimo bliskości Zagłębia Miedziowego nie podjęto po 
1945 r. produkcji kostki, ograniczając się do wytwarzania 
tłucznia i grysów ze szlaki pomiedziowej. W latach 70. XX 
wieku próbowano zastąpić oznakowanie przejść dla pieszych 
kostką porcelitową z Tułowic na Opolszczyźnie, ale z uwagi 
na brak trwałości trzeba było ją usunąć z nawierzchni wielu 
miast w przeciągu pięciu lat.

Budowa nawierzchni z kostki drewnianej

Obecnie nawierzchnie drogowe są oceniane również pod ką-
tem hałaśliwości. Według badań do najbardziej hałaśliwych na-
leży m.in. kostka kamienna [3]. Mając na uwadze, że przed 100 
laty nie było praktycznie samochodów i pojazdów na oponach 
pneumatycznych [6], oraz że po drogach poruszały się pojazdy 
zaprzęgowe na kołach o stalowych obręczach, ciągnione przez 
podkute konie, można przypuszczać, że poziom hałasu był 
znacznie wyższy niż obecnie. Najbardziej newralgicznym miej-
scem były przejazdy pod budynkami, gdzie hałas od zaprzęgów 
konnych był dokuczliwy w nocy, a szczególnie na pierwszym 
piętrze, zamieszkiwanym przez właściciela budynku.

Rozwiązaniem było zastosowanie nawierzchni drewnianej, 
tłumiącej dźwięki. Nie mogła to być nawierzchnia z desek, jak 
na większości drewnianych mostów z uwagi na małą trwałość 
i brak powiązania z podłożem (klawiszowanie), co zwiększało 
hałas. Stosowano więc kostkę dębową – słojami do góry, 
układaną na podsypce piaskowej.

Zachowała się nawierzchnia z kostki drewnianej w bramie 
przejazdowej przy ulicy Podwale 36 we Wrocławiu. Zastoso-
wano tam bruk dębowy o wymiarach 20,5/7,5 cm oraz 
16/7,5 cm (fot. 23). Kostka drewniana jest doskonale zakon-
serwowana i, mimo przeszło 100 lat użytkowania, wykazuje 
całkowitą odporność na warunki atmosferyczne.

Fot. 19. Wrocław, ul. 
Marii  Skłodowskiej- 
-Curie (2010); ubytek 
oznakowania  pozio-
mego zastąpiony nie-
odpowiednim  mate-
riałem

Fot.  20.  Wrocław,  ul.  Marii  Skłodowskiej-Curie  (2010);  nawierzchnia 
brukowana wyprofilowana mieszanką mineralno-asfaltową

Fot. 21. Wrocław, ul. 
Marii  Skłodowskiej- 
-Curie (2010); wadli-
wie  wbudowana 
kostka

Fot.  22.  Wrocław, 
Politechnika  Wro-
cławska  (2010); 
ubytki kostki, popla-
mienie cementem

Fot. 23. Wrocław, ul. 
Podwale 23  (2010); 
nawierzchnia z kost-
ki drewnianej
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Można zauważyć, że jezdnia drewniana jest ograniczona 
z boku dwoma rzędami opornika z tej samej kostki – w ukła-
dzie równoległym do osi drogi (fot. 24). Po obu stronach drew-
nianej jezdni znajdują się betonowe opaski. Brak zabrukowa-
nia na całą szerokość bramy może wynikać z wysokiej ceny 
kostki drewnianej.

Fot. 24. Wrocław, ul. 
Podwale  36;  na-
wierzchnia  z  kostki 
drewnianej  w  bra-
mie przejazdowej

Jezdnię drewnianą miał również most Cesarski (Kaiserbrüc-
ke), od 1945 r. znany jako most Grunwaldzki. Nawierzchnię 
wykonano z kostki drewnianej o wymiarach 10/10 cm, z im-
pregnowanego dębu australijskiego, ułożonej na podsypce 
piaskowej oraz na płycie betonowej wypełniającej blachy 
nieckowe (rys. 1) [1], [2].

Rys. 1. Wrocław, Kaiserbrücke, projekt z 1905 r.; przekrój nawierzchni 
drewnianej na moście

Zastosowanie kostki drewnianej miało na celu: zmniejsze-
nie masy własnej nawierzchni jezdni z 350 do 140 ton, zmniej-
szenie hałasu oraz tłumienie drgań. Nawierzchnia ta była 
odporna na oddziaływania stalowych obręczy i kopyt koń-
skich, a także na ruch samochodów ciężarowych i warunków 
atmosferycznych.

W wyniku działań wojennych w 1945 r. most Grunwaldzki 
został uszkodzony przez radzieckie bomby. Podczas odbu-
dowy mostu w latach 1945–1947 wyremontowano nawierzch-
nię jezdni, uzupełniając i wymieniając zniszczone kostki drew-
niane (fot. 25) [5], [7]. Nawierzchnia drewniana służyła przez 
46 lat, tj. do 1956 r., po czym została przykryta nawierzchnią 
asfaltową, a w 1990 r. usunięto ją całkowicie z mostu.

utrzymanie nawierzchnie z kostki drewnianej 

Utrzymanie nawierzchni drewnianej polega na wymianie 
uszkodzonych kostek. Nowe kostki dopasowuje się przez ich 
przycinanie. Powodem destrukcji nawierzchni może być de-
formacja podłoża, powodująca zwiększanie odstępów mię-
dzy kostkami czy ich pękanie (fot. 26).

Innym przykładem może być mechaniczne uszkodzenie 
nawierzchni przez zbyt nisko zawieszone, ocierające o jezd-
nię skrzydło bramy. Skrzydło bramy należy wyregulować, 
a uszkodzone kostki wymienić.

W 1956 r. nawierzchnię z kostki drewnianej na moście 
Grunwaldzkim zakryto warstwą asfaltową. Było to możliwe, 
gdyż dopiero w 1976 r. most wpisano do rejestru zabytków. 
Poziom chodnika w stosunku do jezdni wyniesiono zaledwie 
o 3 cm [4].

Nie wzięto wówczas pod uwagę, że w tej sytuacji krawężnik 
zaprzestał spełniać rolę zabezpieczenia przed wjazdem sa-
mochodów na chodnik.

Wjazd samochodów na chodnik mostu był spowodowany 
niedostateczną szerokością pasów ruchu. W 1910 r. szero-
kość jezdni wynosiła 11,0 m i mieściła dwa tramwaje oraz dwa 
wozy zaprzęgowe [4]. Po 1945 r. szerokości tramwaju i samo-
chodu ciężarowego wzrosły. Zwiększył się też rozstaw osiowy 
torów, co wymagało jezdni szerokości minimum 12,0 m. 

Fot. 25. Wrocław – most Grunwaldzki (1947); uzupełnianie kostek drew-
nianych (lewy dolny róg)

Fot. 26. Wrocław, ul. 
Podwale 36  (2010); 
rozsunięcie  kostki 
drewnianej
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Chodnik z płyt żelbetowych grubości 10 cm nie wytrzymywał 
obciążenia i pękał. Ubytki uzupełniano płytami strunobetono-
wymi lub grubymi deskami, które również ulegały uszkodze-
niu. W wyniku przebudowy nawierzchni w 1990 r. usunięto 
kostkę drewnianą, mimo że wówczas była już pod ochroną 
konserwatora.

Nawierzchnie z kostki drewnianej  
– podsumowanie

Nawierzchnie brukowe z kostki drewnianej stanowiły praw-
dopodobnie margines nawierzchni drogowych, ale miały spe-
cyficzne zastosowanie. Brak jest informacji, co do zakresu ich 
stosowania i trwałości. Możliwość sprowadzania obecnie spe-
cjalnych gatunków drewna, jak również jego obróbki polime-
rowo-izotopowej otwiera nowe możliwości powrotu do na-
wierzchni drewnianych.

wnioski

Każda epoka ma własne rozwiązania technologiczne i wła-
sne materiały budowlane. Nie odchodzą one w zapomnie-
nie, ale powracają. Obecnie, zamiast kostki o równej, pięknie 
obrobionej powierzchni, wbudowuje się kostkę surowo łu-
paną, nie nadającą się do chodzenia. Zapomniana w Polsce 
kostka ze szlaki hutniczej, nadal jest stosowana na Zacho-
dzie ze spoinowaniem masą zalewową a nie cementem, 

w celu uniknięcia poplamienia. Obecnie, zamiast drogiej 
kostki kamiennej są stosowane nagminnie bloczki betonowe 
o kolorowej fakturze, dla których opracowano technologię 
szybkiego, zmechanizowanego układania. Po latach widzi-
my szarzenie, utratę koloru, złuszczenia i spękania współ-
czesnych materiałów. Przypominamy sobie wówczas o roz-
wiązaniach sprzed stu lat, które nic nie straciły na wartości, 
a nawet zyskały.
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Do 2025 r., dwie trzecie populacji na świecie będzie mieszkało 
i  pracowało w miastach liczących ponad milion mieszkańców (Ra-
port World Resources Institute). Jednocześnie szacuje się, że natężenie 
ruchu drogowego wzrośnie o 30% przed 2015 r. Ten wzrost zauwa-
żalny będzie nie tylko na głównych trasach krajowych, ale odbije się 
również na natężeniu ruchu w centrach miast. Bezpośrednimi konse-
kwencjami będzie zwiększenie ilości korków, emitowanych zanie-
czyszczeń, zmniejszenie jakości życia mieszkańców oraz związane 
z  tym obciążenia dla miejskich budżetów. 

Od 2008 r. konsorcjum firm Kapsch TrafficCom i Busi Impanti 
dostarcza inteligentne systemy transportowe dla miast we Włoszech. 
Podstawowym rozwiązaniem wprowadzanym przez konsorcjum 
w  porozumieniu z władzami miast jest „zona 
a  traffico limitato – ZTL” (strefa o  zmniej-
szonym natężeniu ruchu). 

Wjazd do stref ZTL jest ograniczony jedy-
nie do uprawnionych samochodów. Zazwy-
czaj pozwolenia otrzymują jedynie osoby 
mieszkające na terenie stref oraz dostawcy to-
warów dla punktów handlowych i hoteli. Każ-
de z miast samo ustala zakres udzielanych 
pozwoleń oraz typy pojazdów uprawnionych 
do wjazdu. Dostęp do stref odbywa się pod 
okiem systemu kamer, które identyfikują tabli-
ce rejestracyjne pojazdów. Jeśli samochód 

dysponuje pozwoleniem na wjazd, dane są automatycznie usuwane 
z  systemu, aby zapewnić pełną ochronę danych osobowych. Jeśli zaś 
pojazd łamie zasady dostępu, dane są kierowane bezpośrednio na po-
licję, która wszczyna postępowanie wobec jego właściciela. Kara za 
nieuprawniony wjazd do strefy ZTL to około 70–80 euro. 

Tylko w 2009 r. w Bolonii, policja nałożyła 550 tys. kar za nieauto-
ryzowany wjazd do stref chronionych. Łączna wartość związanych 
z  tym mandatów sięgnęła 28 mln euro. Obecnie ruch kołowy w centrum 
Bolonii został ograniczony o około 25% w porównaniu z 2005 r. 
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Jak zmniejszyć korki w centrach miast?

Fot. 1 i 2. Strefy ochronne w Bolonii


