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Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski

Wojciech Makowski

Absolwent Politechniki Łódzkiej, gdzie od 1989 r.
jest zatrudniony w Instytucie Architektury
i Urbanistyki. Doktorat tamże w 1998 r. na temat
„Kolej w przestrzeni miasta”. Habilitacja w 2006 r.
(Politechnika Warszawska) na temat „Transport
w miastach – ewolucja i problemy współczesne”
była w y wodem historyczno-funkcjonalnym
kształtowania się miejskich sieci transportowych, zamkniętym analizą form kształtowania
obsługi w duchu „zrównoważonej mobilności”.
Współautor opracowań w zakresie rewitalizacji
miast, m.in. śródmieścia Łodzi. Od 2010 r. profesor
PŁ, od 2015 r. kierownik Zakładu Projektowania
Urbanistycznego w IAiU PŁ. Zainteresowania:
rewitalizacja miast, historia architektury, planowanie sieci transportowych, zwłaszcza w miastach.

Główny specjalista ds. rowerowych w Urzędzie
Miasta Poznania. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim, studiował też
planowanie miast rowerowych na Uniwersytecie
Amsterdamskim. W latach 2011-2015 kampanier
Instytutu Spraw Obywatelskich („Tiry na tory”,
„Miasto w ruchu”). Audytor polityki rowerowej wg
standardu BYPAD, główny autor audytu rowerowego Gdyni (2013). W latach 2008-2015 aktywista rowerowy w Łodzi, inicjator podpisania przez
Łódź Karty Brukselskiej – deklaracji przeniesienia
10% ruchu na rowery do 2020 r., członek Komitetu
Sterującego Łódzkiego Roweru Publicznego – najefektywniejszego systemu w Polsce. Uczestnik
Kongresu Ruchów Miejskich.
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wstęp
Liczy się jakość życia!

Odbudowania kolejnictwa wymaga konieczność wyeliminowania wjazdu samochodów do centrów dużych mia st
i unik ania zatorów na drogach, a także dążenie do poprawy bezpieczeństwa podróżnych i stanu środowisk a .

To fragment dokumentu „Program Prawa i Sprawie
dliwości 2014”. Powyższe rekomendacje powinny
być częścią polityk transportowych wszystkich dużych miast w Polsce. I średnich miast też.
W 1950 r. tylko 30% ludzi na świecie mieszkało
w miastach. Dzisiaj przekroczyliśmy 50%, w 2050
r. ⅔ ludności świata zamieszka w mieście. W Polsce
w największych 10 miastach żyje ponad 9 mln ludzi,
co stanowi 24% naszej populacji i 1,5% powierzchni
kraju. Rośnie polityczne znaczenie miast i… rosną

wyzwania stojące przed miastami, związane z zapewnieniem mieszkańcom dobrej jakości życia. A na
jakość życia w mieście ma ogromny wpływ jakość
transportu i powietrza. Szczególnie w śródmieściu,
które jak w soczewce skupia to, co najlepsze i najgorsze w mieście.
Jakie są nasze rekomendacje dla urzędujących
prezydentów miast i kandydatów na prezydentów
w wyborach samorządowych 2018 r.? Czego od nich
oczekujemy?
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1. Po pierwsze, zmniejszenia
smogu samochodowego poprzez
uspokojenie i ograniczenie ruchu
samochodów indywidualnych
w centrach miast.
2. Po drugie, priorytetu
dla transportu publicznego
oraz większych nakładów
inwestycyjnych na komunikację
rowerową i pieszą.
3. Po trzecie, wyznaczania
buspasów na wszystkich
ulicach wlotowych do miast
i prowadzących do centrów.
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Tylko tyle i aż tyle. „Liczy się gospodarka, głupcze!”
– pod tym hasłem Bill Clinton wygrał w 1992 r. kampanię prezydencką. Oby w wyborach samorządowych 2018 r. wygrało jak najwięcej kandydatów na
prezydentów miast, którzy zobowiążą się do wdrażania powyższych rekomendacji.
Oddając niniejszy raport do rąk czytelnika, wyrażam nadzieję, że będzie on użyteczny zarówno dla
mieszkańców wymagających od swoich polityków
dbania o jakość życia, jak i dla polityków chcących
zadbać o lepszy transport i czyste powietrze. Dla
dobra wspólnego.

Rafał Górski
Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Jacek Wesołowski

Dlaczego powinno
się ograniczać
liczbę samochodów
w śródmieściu

1
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1.

Samochód – zdobycz
i przekleństwo cywilizacji

1. Cyt. za: W. Tatarkiewicz,
Dzieje sześciu pojęć, Warszawa
1988, str. 373.
2. S. Gössling, The Psychology
of the Car: Automobile Admiration, Attachment, and Addiction,
Amsterdam 2017.

Samochód to jedna z kluczowych zdobyczy cywilizacji XX w. Można jednak spierać się co do tego, na ile
przyczynił się do wzrostu jakości życia, co obiecywali
jego twórcy. Samochód oferuje łatwość przemieszczania się o dowolnej porze i w dowolnym kierunku – za
niewielką cenę i praktycznie bez dźwigania bagażu.
Podróż samochodem pozwala zwykle zaoszczędzić
dużo czasu w porównaniu z jakąkolwiek inną formą
mobilności (zwłaszcza w przypadku odległości typowych dla miast). Dochodzi do tego komfort psychiczny wynikający z odbywania podróży prawie bez
konieczności stykania się ze światem zewnętrznym.
Samochód obiecuje więc temu, kto go użyje, osobistą
wolność. Ponadto oferuje przyjemność estetyczną. Już
w XVIII w. wybitny estetyk E. Burke napisał: Szybka
jazda w lekkim powozie po gładkiej falistej murawie
daje chyba najlepsze wyobrażenie o pięknie1. Wizja nieskrępowanej podróży samochodem po czymś w rodzaju amerykańskiej parkway stanowi ugruntowany
wzorzec dla reklam samochodów i utensyliów z nimi
związanych. Co więcej, posiadanie auta ma wymiar
społeczny, ponieważ dla wielu jest widocznym atrybutem statusu, jak niegdyś ubranie2. Ponadto samochody wyeliminowały konieczność korzystania z siły
mięśni zwierząt bądź ludzi, nie tylko w transporcie
osobowym, lecz także towarowym. Zniknięcie trakcji
konnej, na której opierało się funkcjonowanie dużych
miast w XIX w., pozwoliło zakończyć często brutalną
eksploatację zwierząt, odzyskać znaczne powierzchnie zajęte dotąd przez stajnie, jak również poprawić
standard higieniczny miejskich ulic.
Niestety szybko okazało się, że wynalazek samochodu oznacza intensyfikację niektórych dawnych problemów i narodziny zupełnie nowych. Ich

zasadniczym powodem jest powszechność indywidualnego pojazdu, która nie ma precedensu we
wcześniejszych dziejach. W śródmieściach wymusiła ona rozbudowę sieci ulicznej, nieraz kosztem
zabudowy. Kształtowanie na nowo układu ulicznego
miasta nie zostało co prawda wymyślone wraz z pojawieniem się masowej motoryzacji. Dokonywano
tego i wcześniej, ze względów technologicznych, estetycznych bądź sanitarnych – czy na zasadzie „cięć
chirurgicznych”, według formuły paryskiej barona
Haussmanna, czy w toku odbudowy po dziejowym
kataklizmie (Lizbona, Segedyn), czy przy okazji niwelowania fortyfikacji (Wiedeń). Nierzadko aplikowano wówczas miastom 30- lub nawet 50-metrowe arterie, ale uciążliwość ruchu, który miały one
przenieść, była mimo wszystko mniejsza od tego,
co miał przynieść samochód. Co więcej, wnętrza
miejskie były formowane nie tylko przez przemyślane pierzeje, lecz także – w przypadku szerszych
ulic – przez zieleń uliczną. Później jednak hałas samochodowy bardzo utrudnił lub wręcz uniemożliwił
budowę domów, konieczność zapewnienia zaś dużej
przepustowości oraz bezpieczeństwa wyeliminowała
zadrzewienia. W końcu XX-wieczna estetyka modernizmu zaczęła traktować ulice obudowane domami
jako przeżytek szkodliwy dla nowoczesności. Miasto
i jego śródmieście miały się stać czymś zupełnie innym. W większości przypadków zamierzenie to okazało się jednak utopijne, dokonane zaś prosamochodowe przekształcenia stały się tylko deformacjami
– tyleż drażniącymi, co trwałymi, utrzymywanymi
nieraz w czyimś ważnym politycznie interesie.
Innym skutkiem masowego rozwoju motoryzacji był bowiem gwałtowny rozrost przestrzenny
miast, spowodowany relatywną łatwością dotarcia
niemal w dowolny punkt strefy podmiejskiej, który
przez to może stać się miejscem osiedlenia lub pracy.
Kiedyś o atrakcyjności terenów decydował zasięg
sieci transportu publicznego oraz położenie stacji.
Dzisiaj istnienie dobrej drogi może najwyżej przyśpieszać urbanizację, ale jej nie warunkuje. Widać
to zwłaszcza w przemianach stref podmiejskich
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Ryc. 1-1. Śródmieście Amsterdamu – nie ma miejsca
na samochody, chyba że zasypie się kanały i dokona
wyburzeń. Próbowano, ale się nie udało. Ostatecznie
miasto zostało nietknięte
Fot.: Swimmerguy269, ~1995, WikiComm

polskich miast, dokonywanych zwykle bez żadnej
koordynacji z rozwojem sieci transportowych, na
dodatek w warunkach praktycznego braku kontroli planistycznej, którą stopniowo zdemontowano
po 1989 r. Tego rodzaju struktury, niemożliwe do
efektywnej obsługi nawet autobusem, stają się jedną z głównych przyczyn inwazji samochodów spoza
miasta na jego strefę centralną, gdzie wciąż mieści
się większość miejsc pracy i niezbędnych do życia
instytucji3.

Przykładowo, ok. połowa zmotoryzowanych
gospodarstw domowych
obszaru wiejskiego powiatu poznańskiego
dysponuje co najmniej
dwoma samochodami.

Ryc. 1-2. „Futurama City” – wizja miasta przyszłości
na EXPO 1939 w Nowym Jorku, zrealizowana dzisiaj
w Chinach. Na pierwszym planie osiowo zakomponowany plac odbierany tylko przez kierowców
Fot.: Norman Bel Geddes, PD, WikiComm

Oblicza się, że powoduje
to codziennie „wlewanie
się” do śródmieścia ponad 80 tys. pojazdów.
Powstaje sytuacja, w której mieszkańcy miasta wciąż
wykazują dość tradycyjny model przemieszczania
się, ale ich habitat i sprawność ich środków transportu są niszczone przez „suburbanitów”. Zazwyczaj
im większa suburbanizacja, tym większe problemy
ze śródmieściem, chyba że miasto jest wyjątkowo
prężne i atrakcyjne. Ponieważ jednak za miasto (chociaż niekoniecznie za jego granice administracyjne)
wyprowadzają się z reguły ludzie zamożniejsi i lepiej
ustosunkowani, ich interesy są nadreprezentowane
w prowadzonej polityce transportowej, realizowanej
wbrew woli i interesom reszty mieszkańców.
Problemy spowodowane masowym użyciem
samochodu można podzielić na:

3. Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2015-25, Biuro
Inżynierii Transportu Pracownie
Projektowe Cejrowski & Krych
sp. j., Poznań 2014.
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4. Komisja Wspólnot Europejskich, Green Paper on the
Urban Environment. COM (90)
218 final, 27 VI 1990, str. 15-16.

a) związane z degradacją środowiska naturalnego: mechaniczny transport indywidualny powoduje większe emisje zanieczyszczeń i hałas
w przeliczeniu na osobokilometr niż w przypadku innego typu przemieszczeń, w tym również
transportem zbiorowym;
b) związane z generowaniem kongestii: ze względu na terenochłonność mechaniczny transport
indywidualny szybko osiąga granice przepustowości dostępnych korytarzy, wymaga więc
kosztownej rozbudowy dróg na skalę większą
niż w przypadku innych środków transportu dla
przeniesienia porównywalnych potoków ruchu;
c) związane z bezpieczeństwem: samochody mają
dominujący udział w pogorszeniu się warunków
bezpieczeństwa drogowego, zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów;
d) związane z degradacją środowiska zurbanizowanego: terenochłonność (drogi i parkingi),
emisje zanieczyszczeń, zagrożenia dla użytkowników dróg oraz łatwość przemieszczania się
w dowolne miejsce powodują rozrost przestrzenny miast oraz spadek intensywności użytkowania
ich terytoriów (procesy suburbanizacji, dekoncentracji i dezurbanizacji), a także przyczyniają
się do fragmentacji przestrzeni i związanego
z tym wzrostu nierówności społecznych;
e) związane z zawłaszczeniem przestrzeni i krajobrazu: nadmierny ruch pojazdów powoduje
zamieranie innych niż transportowa funkcji ulic
i placów, zmniejsza wartość estetyczną miejskiej
przestrzeni;
f) związane z zamieraniem ruchu pieszego, który jest kluczowy dla istnienia aktywnych pierzei
ulicznych, wypełnionych drobnymi usługami,
a także sprzyja poczuciu bezpieczeństwa osobistego; spadek intensywności ruchu pieszego
stanowi bezpośrednią przyczynę zamierania
gospodarczego i degradacji całych połaci miast;
g) związane z energochłonnością: masowe użycie samochodów przyczynia się do zwiększenia
kosztów transportu;

h) związane ze zdrowiem użytkowników: masowe użycie samochodów przyczynia się do nasilenia zjawiska otyłości i niesprawności fizycznej;
i) związane ze zjawiskiem wykluczenia transportowego: upadek systemu transportu publicznego w wyniku konkurencji samochodu
powoduje wykluczenie transportowe osób niemających dostępu do auta.
Pierwsze pięć z wymienionych problemów ma szczególne znaczenie dla przedmiotu niniejszej analizy
– czyli dla obsługi transportowej śródmieść – i to
na nich oparto poniższy wywód.

2.

Emisje zanieczyszczeń

Transport jest jednym
z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza.
Na początku lat 90. odpowiadał za ok. 22% emisji
dwutlenku węgla i niemal 58% emisji tlenków
azotu, a w niektórych
miastach nawet za 90%
emisji tlenku węgla.
Szacowano przy tym, że
ruch w miastach odpowiadał za niemal połowę
ogółu zanieczyszczeń
transportowych4.

Dlaczego powinno się ograniczać liczbę samochodów...
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Ryc. 2-1. Emisje transportu indywidualnego i publicznego w Kopenhadze [w g/pkm]
Źródło: Urban Air Pollution – European Aspects , 1998
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Zanieczyszczenia powietrza należą do najbardziej
obiektywnych i mierzalnych skutków przede wszystkim ruchu samochodowego, tym bardziej, że jeszcze
długo będzie on bazował na napędzie spalinowym.
W tym samym czasie obliczono, że przemieszczenie
jednej osoby samochodem powodowało pięciokrot-

nie większą lokalną emisję tlenków azotu niż takie
samo przemieszczenie pociągiem elektrycznym.
Samochód emitował ponad siedemset razy więcej
węglowodorów, dwa tysiące razy więcej tlenku węgla
i trzy razy więcej dwutlenku węgla (ryc. 2-1). Inną
formą zanieczyszczenia powietrza są lotne związki
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Ryc. 2-2. Emisje zanieczyszczeń wg środka transportu w g/osobokilometr – stan z końca lat 80. XX w.
Rys. autora na podstawie: Making Cities Livable , UITP 1990
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5. Urban Air Pollution – European Aspects, red. Jes Fengel,
Ole Hertel, Finn Palmgren,
Dordrecht 1998, poz. 22.4.
6. A. Tiwary, J. Colls, Air Pollution. Measurement, modelling
and mitigation, wyd. 3, Londyn/
Nowy Jork 2010, str. 129.

organiczne. Silniki dieslowskie, zwłaszcza autobusowe, emitują z kolei szczególnie wiele zanieczyszczeń
cząsteczkowych.
Dla Kopenhagi dokonano porównania emisji zanieczyszczeń między samochodami na benzynę i autobusami napędzanymi silnikiem dieslowskim, przy
czym odniesiono dane do rzeczywistego zapełnienia
pojazdów (czyli na osobo- lub pasażerokilometr –
pkm)5. Autobus okazał się znacznie korzystniejszy,
jeśli chodzi o emisję tlenku węgla, ale tylko umiarkowanie, jeśli chodzi o lotne związki organiczne.
Emisje tlenków azotu są istotnie wyższe w przypadku samochodów, ale tylko w obszarze centralnym,
gdzie zapełnienie autobusu to przynajmniej 25 osób,
a warunki drogowe wymuszają wiele zatrzymań.
Autobus przegrywa na terenach zewnętrznych, gdzie
jazda jest płynniejsza, a zapełnienie autobusu nie
przekracza 15 osób. Z analizy tej jasno wynika rola
kongestii drogowej w zwiększaniu ilości zanieczyszczeń emitowanych przez samochody oraz znaczenie
zapełnienia pojazdu. Niemniej wyniki przywołanego
badania pozwalają też stwierdzić w przybliżeniu, że
już 2-3 w pełni zapełnione samochody uzasadniają
zastąpienie ich przez autobus, natomiast rząd zapełnionych autobusów kwalifikuje się do zastąpienia
przez jakąś formę transportu szynowego.
W ostatnim ćwierćwieczu nastąpił jednak znaczny postęp techniczny w konstruowaniu silników
przyjaźniejszych dla środowiska. W krajach rozwiniętych muszą one spełniać coraz ostrzejsze normy.
Emisję węglowodorów udało się technicznie zredukować o ok. 80%, emisję tlenków azotu – o ok. 60%
(ryc. 2-3). Teoretycznie więc w przypadku tlenków
azotu emisja dla osobokilometra wykonanego samochodem zmniejszyłaby się na tyle, że w stosunku
do pasażerokilometra kolejowego wyniosłaby nieco
ponad dwukrotnie więcej. W przypadku węglowodorów byłoby to sto pięćdziesiąt razy więcej – oznacza
to więc nadal istotne dysproporcje.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń dotyczy
jednak przede wszystkim samochodów nowo produkowanych, zatem na pełną poprawę należy jeszcze

poczekać – zwłaszcza w Polsce, będącej od dawna
wielkim rynkiem dla pojazdów używanych. Przy
porównywaniu emisji z poszczególnych środków
transportu należy też wziąć pod uwagę postęp w zakresie produkcji energii elektrycznej. Jego celem jest
również ograniczenie kosztów dla środowiska, przez
odchodzenie od paliw węglowych. Znaczenie ma także zmniejszenie masy pociągów czy wprowadzanie
efektywniejszych napędów. Również w odniesieniu
do trakcji spalinowej na kolei przewiduje się znaczną poprawę – np. w latach 1998-2020 ma nastąpić
zmniejszenie emisji tlenków azotu o blisko 3/4, tlenku
węgla zaś – aż o ⅞6. Dla śródmieść może to mieć znaczenie w przypadku istnienia niezelektryfikowanych
systemów kolei aglomeracyjnych (np. w Gdańsku).
Najtrudniejszym wyzwaniem jest jednak przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu. W porównaniu
emisji dwutlenku węgla samochód wypada bardzo
niekorzystnie, a postępu w stosunku do lat 80. raczej nie widać (ryc. 2-4). Emisja dwutlenku węgla
w przeliczeniu na pasażera jest trzykrotnie większa
w przypadku samochodu wiozącego cztery osoby
niż w przypadku przyzwoicie zapełnionego pociągu.
W przypadku SUV-a jest ona jednak już czterokrotnie
większa, w przypadku zaś auta ze średnio półtoraosobowym obciążeniem, typowym dla jazdy po mieście,
emisje są znacznie większe, bo od 7,4 do 11,3 razy.
CO2 jest podstawowym sprawcą efektu cieplarnianego, nie przyczynia się jednak do powstawania smogu.

Zima 2016/17 przyniosła
Polsce szczególne natężenie
smogu, nieporównywalne
do tego, co działo się na zachodzie kontynentu, ale nawet znacznie przewyższające skażenie w większości
krajów Europy Środkowej
i Wschodniej.
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Ryc. 2-3. Wymuszanie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z silników samochodowych w kolejno wprowadzanych
normach Euro (w procentach odniesionych do stanu wyjścia w 1992 r.)
Źródło: Environmental Protection Department, Hongkong

Ryc. 2-4. Emisje dwutlenku węgla w transporcie osób z podziałem na środki transportu; po prawej założona
liczba osób wypełniających pojazd. W ruchu miejskim odpowiednie wielkości są większe
Źródło: European Environment Agency, 2014
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Ryc. 2-5. Emisje zanieczyszczeń w teoretycznych scenariuszach obsługi komunikacyjnej Kopenhagi [w g/pkm]
Źródło: Urban Air Pollution – European Aspects , 1998
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Na smog mogą składać się produkty tradycyjnego
opalania węglem, jak również zanieczyszczenia pochodzące z samochodów. Dawny smog londyński
brał się głównie z tego pierwszego źródła. O tym,
że ten drugi czynnik także może być decydujący,
świadczy smog występujący w wielu miastach krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Los Angeles.
Trwała zawiesina stanowiąca smog formuje się
w powietrzu w szczególnych warunkach pogodowych. Powstaje w wyniku reakcji ze światłem słonecznym produktów spalania benzyny lub ropy,
takich jak tlenek węgla, tlenki azotu, lotne związki organiczne oraz węglowodory. Te ostatnie oraz
dwutlenek siarki, również przyczyniający się do powstawania smogu, są emitowane przede wszystkim
przy produkcji elektryczności, co jest negatywnym
aspektem rozwoju kolei elektrycznej (a w dalszej
perspektywie – elektrycznych samochodów).
Badacze z Kopenhagi podjęli się też modelowania zmian zanieczyszczenia powietrza w porównaniu ze stanem istniejącym, przyjmując trzy
scenariusze obsługi komunikacyjnej. Scenariusz
1. zakładał całkowite przejęcie obsługi przez autobusy, dzięki czemu wyeliminowano by kongestię,
scenariusz 2. – całkowite przejęcie obsługi przez

samochody osobowe na benzynę i w konsekwencji
dużą kongestię, a scenariusz 3. – taką równowagę
obsługi autobusami i samochodami, by zachować
płynność ruchu. W scenariuszu 1. emisja CO i węglowodorów zmniejszyłaby się do śladowych ilości,
natomiast znacząco wzrosłaby emisja zanieczyszczeń cząsteczkowych. Scenariusz 3. przyniósłby redukcję zanieczyszczeń, z wyjątkiem zanieczyszczeń
cząsteczkowych, wynikających ze zwiększonej pracy
autobusów dieslowskich. Scenariusz 2. oznaczałby
natomiast istotny wzrost większości zanieczyszczeń
– zwłaszcza tych, które znacząco przyczyniają się
do powstawania smogu. Jak pokazują porównania
zamieszczone powyżej, najlepszym rozwiązaniem
byłby transport szynowy, a przynajmniej inny napęd
autobusów lub poprawione silniki dieslowskie.
Być może mało zadowalający wynik powyższego
modelowania miał związek z jedną z najbardziej zadziwiających przemian, które dokonały się ostatnio
w dużych miastach świata wysoko rozwiniętego –
a mianowicie z gwałtownym wzrostem popularności
roweru w duńskiej stolicy. Jest oczywiste, że ta forma
transportu przynosi najmniej negatywnych efektów
dla środowiska, a jednocześnie sprzyja zachowaniu
zdrowia.
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nicę w zdolności przewozowej obu środków transportu (patrz rozdział o terenochłonności), można
stwierdzić, że

Ryc. 2-6. Emisja CO 2 dla różnych form podróży kombinowanej jednej osoby w odniesieniu do podróży
wyłącznie samochodem
Źródło: Los Angeles County Metropolitan Trans
portation Authority

Zważywszy na negatywne skutki ruchu samochodowego, a także na fakt, że nie wszystkie obszary
zamieszkałe są dzisiaj wygodnie obsługiwane przez
transport publiczny, w wielu miastach nawołuje
się do przejazdów kombinowanych. Polegają one
na przesiadce z samochodu na pojazd publiczny.
Powinna ona być dokonana na jak najdalszych peryferiach. Można w ten sposób znacznie ograniczyć
emisję gazów cieplarnianych (ryc. 2-6).

3.

Hałas komunikacyjny
W Polsce natężenie hałasu generowanego przez poszczególne środki transportu wprost wynika z lat
niedoinwestowania i złego stanu zarówno jezdni,
jak i torowisk tramwajowych i samych pojazdów.
Jednakże porównanie obrazu akustycznego śródmieścia Łodzi i Strasburga pokazuje istotną wspólną prawidłowość ryc. 3.1-3.4). Polega ona na tym,
że zarówno samochody, jak i tramwaje są źródłami
hałasu, przy czym gęstość sieci ulic obciążonych hałaśliwym ruchem kołowym jest znacznie większa
niż gęstość sieci ulic obciążonych głośnym ruchem
tramwajowym. Uwzględniwszy jednak wielką róż-

tramwaj, jako wydajniejszy środek transportu, może zmniejszyć
koszty środowiskowe
wynikające z emisji
hałasu już przez samo
skumulowanie potoków
na mniejszej liczbie
niezbędnych korytarzy.
Jedna linia tramwajowa
ze wszystkimi uciążliwościami będzie w stanie przemieścić więcej
osób niż szeroka arteria
drogowa, będąca szczególnie wielkim generatorem hałasu komunikacyjnego.
Dodatkowo, jeśli z jakichś powodów zamierza się
chronić nawierzchnie brukowane, to hałas samochodowy będzie z pewnością większy niż w przypadku
asfaltu. Takie „konserwatorskie” i estetycznie uwarunkowane podejście do posadzki urbanistycznej
wymaga uspokojenia ruchu – wymuszenia zmniejszenia prędkości.
Łódź i Strasburg różnią się jednak znacznie
poziomem hałasu tramwajowego. Na większości
tras śródmiejskich w Łodzi torowiska, w tym również te wyremontowane stosunkowo niedawno,
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Ryc. 3-1. Fragment śródmieścia Łodzi – hałas z ruchu
kołowego drogowy całodzienny. Niebieski kolor to
hałas przekraczający 75 dB – występuje on na największych arteriach
Źródło: www.akustyczna.mapa.lodz.pl/mapa/

Ryc. 3-2. Fragment śródmieścia Łodzi – hałas tramwajowy całodzienny. Nie przekracza on 75 dB
Źródło: www.akustyczna.mapa.lodz.pl/mapa/

Ryc. 3-3. Fragment śródmieścia Strasburga – hałas
drogowy całodzienny. Na wielu ulicach wynosi 7075 dB (kolor jasnofioletowy), a czasem ponad 75 dB,
przekroczenie zaś 65 dB jest typowe nawet dla bocznych ulic (kolor czerwony)
Źródło: www.strasbourg.eu

Ryc. 3-4. Fragment śródmieścia Strasburga – hałas
tramwajowy i kolejowy, całodzienny (ten drugi dotyka lewej strony pokazanego obszaru). Hałas tramwajowy nie przekracza 70 dB, a często jest mniejszy niż
65 dB. Warto porównać szczególnie drogową i tramwajową stronę okrągłego Place de la République
Źródło: www.strasbourg.eu

generują aż do 75 dB7. W Strasburgu natomiast
w ogóle nie stwierdzono przekroczenia 70 dB,
a znaczna część linii powoduje hałas mniejszy niż
65 dB8. W Nantes hałas tramwajowy w śródmieściu
rzadko przekracza 65 dB9. Z kolei w Düsseldorfie,
gdzie jest wiele torowisk w jezdni, jak też w Essen,
hałas ten zwykle nie przekracza 70 dB, a 75 dB
sięga tylko wyjątkowo10. W Berlinie w ogóle nie
stwierdzono hałasu generowanego przez tramwaje
przekraczającego 70 dB11. Nawet w morawskim
Brnie na trasach tramwajowych, gdzie ruch kołowy jest niewielki, łączny hałas uliczny wynosi
zwykle poniżej 70 dB12. Niewielkie różnice licz-

bowe mają jednak istotne znaczenie ze względu
na skalę logarytmiczną decybeli. Spośród kilku
zbadanych miast jedynie w Brunszwiku stwierdzono równie wielki hałas tramwajowy w śródmieściu jak w Łodzi, czyli sięgający 75 dB (na węzłach torowych nawet większy)13. Zebrane dane
potwierdzałyby jednak pobieżne obserwacje, że
tramwaj nie tylko może skanalizować większe potoki pasażerów na mniejszej liczbie tras, lecz także
w większości przypadków wykonuje swoją pracę
ciszej niż samochody. Wymaga to jednak wysokiej
kultury technicznej budowy i utrzymania zarówno
torowisk, jak i taboru.

7. Mapa akustyczna Łodzi
na witrynie www.akustyczna.
mapa.lodz.pl/mapa/ [dostęp:
VII 2017], pomiary prawdopodobnie sprzed 2012 r.
8. Mapy akustyczne Strasburga
na witrynie www.strasbourg.eu
[dostęp: VII 2017].
9. Mapy akustyczne Nantes na witrynie
www.nantesmetropole.fr
[dostęp: VII 2017].
10. Mapy akustyczne Nadrenii
Północnej-Westfalii na witrynie
www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de [dostęp: VII 2017].
11. Mapa akustyczna Berlina
na witrynie www.interaktiv.
morgenpost.de/laermkarte-berlin/ [dostęp: VII 2017].
12. Mapa akustyczna Brna na
witrynie www.brno.cz [dostęp:
VII 2017] – bez podziału na
hałas szynowy i drogowy.
13. Mapy akustyczne
Brunszwiku na witrynie www.
braunschweig.de [dostęp:
VII 2017], stan z 2009 r.
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Interesujące jest również zanieczyszczenie hałasem pochodzącym od nadziemnych linii metra. Jak
pokazuje berlińska Hochbahn, trasa prowadzona
na stalowym wiadukcie o pełnym podtorzu może
być cichsza niż tramwaj, nie wspominając już o samochodach. Oto wielkości hałasu w czterech przekrojach trasy na Kreuzbergu (SKM/samochód): 65
dB/66 dB, 63 dB/69 dB, 52 dB/70 dB, 71 dB/60
dB. Oczywiście bardziej prymitywnie skonstruowane wiadukty będą powodowały znacznie większy
hałas („L” w Chicago emituje ponoć niebywałe
89 dB14). Natomiast berlińska linia metra przebiegająca w płytkim wykopie obsadzonym zielenią
również nie wytwarza hałasu ponad 65 dB (linia
U3 w Dahlem)15.
Warto zauważyć, że największymi generatorami hałasu są nie tylko duże arterie drogowe, lecz
także główne linie kolejowe. Hałas pochodzący
z tych dwóch źródeł ma tendencję do szczególnie głębokiego wnikania na obszar przyległych
kwartałów.
Warto te dane skonfrontować z dość liberalnymi
polskimi przepisami dotyczącymi dopuszczalnego
poziomu hałasu w środowisku16. Otóż w śródmieściach miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców dopuszcza się hałas od dróg wynoszący 68 dB
w dzień (podwyższone z 65 dB), a w nocy – 60 dB
(podwyższone z 55 dB), liczone poza pasem drogowym (lub kolejowym). Jednocześnie dla hałasu
pochodzącego od innych obiektów ustanowiono
znacznie ostrzejszą normę, bo wynoszącą 55 dB
(45 dB w nocy). Wygląda więc na to, że transport
jest traktowany wyjątkowo łagodnie – tak jakby z góry
zakładano, że musi on być mechaniczny, a dokładniej
– samochodowy. Przy tym nawet tak liberalne normy
są nagminnie przekraczane, nie tylko zresztą w Polsce.
Uprzywilejowaną pozycję transportu i szkodliwość
hałasu komunikacyjnego zauważa się w dokumentach
UE i poddaje krytyce. Między innymi właśnie z tego
wynika widoczny ostatnio nacisk na rozwój „ruchu
miękkiego” (inaczej „mobilności aktywnej”), czyli
pieszo-rowerowego.

Nie ulega wątpliwości, że śródmieścia, zwłaszcza te ze zwartą historyczną zabudową, stanowią
obszary szczególnie wrażliwe na hałas. Tym
bardziej, że stanowią najpopularniejszy cel podróży, co przekłada się na dużą liczbę pojazdów.
Pożądane jest, by – pełniąc rozmaite funkcje
usługowe – stanowiły nadal miejsce zamieszkania dla jak największej grupy osób. Nadmierna
ekspozycja zabudowy na hałas komunikacyjny
w oczywisty sposób obniża jakość życia, może też
stymulować niepożądane procesy wyludniania
się śródmieść.

4.

Wypadkowość
Liczba wypadków drogowych, zwłaszcza śmiertelnych, generalnie wykazuje tendencję spadkową.
Przykładowo w Niemczech osiągnęła szczyt na
przełomie lat 60. i 70., a od tego czasu spadła prawie
ośmiokrotnie17. Również w Polsce widać podobny trend. W 2014 r. średnia roczna liczba zabitych
w wypadkach drogowych wyniosła w UE-15 4,7
osoby na 100 tys. mieszkańców. Najniższe krajowe
wskaźniki wynoszą poniżej 3 (Niderlandy, Szwecja,
Malta (!)), najwyższe – powyżej 9 (Łotwa, Bułgaria,
Litwa, Rumunia). Polska ze wskaźnikiem 8,4 ofiary/100 tys. mieszkańców zajęła bardzo wysoką
pozycję w tym niechlubnym rankingu. Z innych
krajów na szczególną uwagę zasługuje Japonia,
kraj wąskich uliczek, ze wskaźnikiem 3,8, a także
USA – kraj „kultury samochodu”, w którym mimo
praktycznego usunięcia pieszych z większości miast
wskaźnik zabitych na drogach jest dramatycznie
wysoki i wynosi 10,3. Na tym tle dobrze przytoczyć wysokość interesującego nas wskaźnika dla
Australii – 4,9.

14. Thump, roar, rumble,
squeal: Study maps CTA’s `L’
noise, „Chicago Tribune”, 29 VII
2002. Być może jest to i tak
lepiej niż w latach 70. XX w.,
kiedy notowano hałas rzędu
95-102 dB (Chicago – Franklin
Line Rail Rapid Transit Project.
Draft Environmental Impact
Statement, US Dept. of Transportation, July 1978, str. V-54).
15. Mapa akustyczna Berlina
na witrynie www.interaktiv.
morgenpost.de/laermkarte-berlin/ [dostęp: VII 2017].
16. Dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku,
Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 1 października
2012 r. (Dz.U. z dn. 8 X 2012 r.,
poz. 1109).
17. Dane na witrynie Bundesanstalt für Straßenwesen, URL:
www.bast.de [dostęp: VII 2017].
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18. Dane zagraniczne na
podstawie statystyk Eurostatu
na witrynie Bundesanstalt
für Straßenwesen [dostęp: VII
2017].
19. L.W. Kille, Identifying risk
factors for on-road commuter
cyclists, 2013, URL: www.journalistsresource.org [VII 2017].
20. J. Podoski, Transport
w miastach, Warszawa 1972; J.
Malasek, Obsługa komunikacyjna centrów miast, Warszawa
1976.

W Niemczech mniej więcej połowę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w obrębie
obszarów zabudowanych stanowią piesi i rowerzyści18. Liczba zabitych pieszych w skali kraju
sięgnęła mniej więcej 1/3 wszystkich kierowców
i pasażerów samochodów osobowych zabitych
na drogach; podobnie było w Niderlandach.
W Polsce udział pieszych w śmiertelnych ofiarach
wypadków na terenach zabudowanych sięga 83%
i jest jednym z najwyższych w lepiej rozwiniętej
części świata. Jednocześnie liczba pieszych zabitych w Niemczech była w 2014 r. dwukrotnie
niższa niż w Polsce, przy dwukrotnie większej
liczbie ludności. Z kolei z badań w USA wynika,
że prowadzący samochody odpowiadają aż za
87% wypadków, w których poszkodowany był rowerzysta19. Większość przytoczonych tu danych
nie obejmuje innych form poszkodowania ofiar

wypadków: na każdego statystycznego zabitego
przypada jeszcze po kilka statystycznych osób,
które poniosły trwałe uszkodzenia ciała.
Relatywnie niższe statystyki śmiertelności
w wypadkach do pewnego stopnia wynikają
z długoletniej polityki ograniczania „samochodowej wolności” w Europie Zachodniej. Centra
dużych miast australijskich również nie są tak
łatwe do penetracji samochodem, jak amerykańskie downtowns. Nie dysponujemy jednak
ogólnymi danymi dotyczącymi śródmieść.
Wiadomo tylko, że na obszarach zabudowanych zdarza się na ogół znacznie mniej niż połowa wszystkich wypadków śmiertelnych. To
też jest zapewne wynik rozmaitych ograniczeń
prędkości wymuszanych samym układem sieci
ulicznej oraz celowo wprowadzanymi środkami
organizacji ruchu.

Ryc. 5-1. Zdolność przewozowa środków transportu a przepustowość drogowa 20
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Duża prędkość, wynikająca z przekonania o bezpiecznym ukształtowaniu drogi i jej otoczenia, leży
u podstaw wielu wypadków drogowych. Przy uderzeniu pieszego z prędkością 70 km/h prawdopodobieństwo śmierci jest bliskie 100%, przy 50 km/h wynosi
ok. 55%, przy 30 km/h – zaledwie 10%21. Prędkości
poniżej 50 km/h, uznawanej za najbardziej wydajną
w aspekcie przepustowości, oznaczają mniejsze potoki pojazdów. Dużych prędkości nie da się jednak
pogodzić z istotą miasta takiego, jakie znamy.

5.

Terenochłonność
Zajmowanie terenu przez poszczególne rodzaje
transportu w fundamentalny sposób rzutuje na
spoistość przestrzeni miejskiej. Emisje spalin moż-

na zmniejszyć, jest też możliwe zmniejszanie hałasu,
natomiast wielkości pojazdów zasadniczo zmniejszyć
się nie da.
Wielkość terenu, który zajmują korytarze dla
różnych środków transportu, zależy od ich „zdolności przewozowej”. Ta z kolei jest zależna od prędkości, pojemności pojazdów i odległości między nimi.
Jak jasno pokazuje tabela, przepustowość pasa drogowego jest ok. 28 razy mniejsza niż jednego toru
metra (w rzeczywistości nie da się zapewnić jazdy
bez zatrzymań). Teoretycznie samochody mogłyby
być znacznie wydajniejsze (czyli tylko 10 razy mniej
sprawne od metra), gdyby woziły średnio po 4 osoby, ale tak się w rzeczywistości nie dzieje. Zdarza się
natomiast całkowite zapełnienie pojazdów transportu publicznego w godzinach szczytu (np. codziennie
w Tokio).
Wielkości z tabeli przełożone na grafikę (ryc. 5-2,
5-3) pozwalają uzmysłowić sobie, o ile więcej terenu
w porównaniu z pojazdami transportu zbiorowego
potrzebują samochody, by wykonać tę samą pracę
przewozową – czyli, innymi słowy, ile kosztuje za-

Ryc. 5-2. Szerokość korytarza niezbędnego dla różnych środków transportu do przewiezienia potoku pasażerów
równego zdolności przewozowej metra
Rys. autora na podstawie: Obsługa komunikacyjna obszarów zurbanizowanych w Polsce , Kraków 1994

21. Badania: E. Pasanen,
Road Safety – Speed, 1991, na
witrynie Światowej Organizacji
Zdrowia, URL: www.who.int
[dostęp: VII 2017].
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Ryc. 5 -3. Porównanie wielkości Starego Miasta
w Olsztynie i powierzchni parkowania dla 12,5 tys.
samochodów (która to wielkość może odpowiadać
liczbie miejsc pracy w centrum średniego miasta)
Rys. autora, fot.: Google Earth

Ryc. 5-4. Śródmieście Buffalo ok. 1902 r.
Fot.: mapa panoramiczna, Landis & Alsop, Newark ok.
1902, PD, Library of Congress, Geography and Map
Division, Waszyngton

ryc. 5-5. Śródmieście Buffalo w 1973 r. – to samo
miejsce w apogeum epoki samochodowej. Modelowy
przykład erozji struktury miasta spowodowanej
potrzebami ruchu samochodowego. Parkingi można
spiętrzyć, ale to wymaga kolejnych kosztownych
inwestycji
Fot.: George Burns, NARA, PD, WikiComm

pewnienie samochodowego „komfortu prywatności”
w poruszaniu się po mieście. Przepuszczenie przez
miasto wielkiego ruchu kołowego oznacza poszerzenie ulic, które zamieniają się w arterie rozcinające

strukturę miasta na drobniejsze i trudno przekraczalne fragmenty. Niweczą tym samym tzw. więź przestrzenną. Powoduje to często zanikanie zabudowy,
tym bardziej, że parkowanie samochodów pochłania
jeszcze większe tereny.
Do zaparkowania jednego samochodu potrzebna jest powierzchnia zajmowana przez typowe miejsce postojowe – czyli 10 m2 – oraz powierzchnia na dojazd do niego. Parkingi wymagają
dodatkowo pewnego „kołnierza” wynikającego
z uwarunkowań lokalnych. Dobrze pomyślane parkingi wymagają też zieleni izolującej oraz zieleni
założonej na płycie, zdolnej przełamać wrażenie
morza asfaltu lub morza samochodów. Dlatego w literaturze urbanistycznej przyjmuje się, że obliczeniowa powierzchnia jednego stanowiska to nawet
25 m2. Można ją jednak realistycznie zmniejszyć
do 20 m2, tym bardziej, że część parkowania może
odbywać się przy krawężniku, z wykorzystaniem
jezdni jako podjazdu. Przy takim założeniu wymagane powierzchnie parkingowe mogą dorównać
powierzchni zabudowy, którą mają obsługiwać,
lub nawet ją przerosnąć. Dlatego centra większości
miast północnoamerykańskich, w których dominuje samochód osobowy jako środek transportu, przypominają ogromną przestrzeń parkingową, w której sporadycznie pojawiają się rozmaite budynki
albo cudem zachowane ciągi zabudowy jednej czy
dwóch ulic. Oczywiście przyczyną największego
marnotrawstwa przestrzeni jest parkowanie całodzienne, którego masowo dokonują pracownicy
instytucji i firm śródmiejskich. Ich samochody
zajmują bowiem teoretycznie najcenniejsze tereny w mieście.
Ostatnio możliwości zmniejszenia parkingów
doszukuje się czasem w upowszechnieniu się formuły publicznego samochodu, który można łatwo
wypożyczyć (tzw. car sharing). Sceptycyzm wobec
tego pomysłu jest uzasadniony, ponieważ jeśli pojazdy miałyby być dostępne dla codziennych dojazdów na masową skalę, to w okresie zmniejszonego
ruchu musiałyby w dużej liczbie garażować gdzieś na
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obszarach zgrupowania miejsc pracy – czyli przede
wszystkim w śródmieściach. W ten sposób można
zmarnotrawić niewielkie zyski wynikające ze zwiększonej rotacji na miejscach parkingowych. Na pewno
takie rozwiązanie nie przyczyni się do udrożnienia
ulic i dróg w godzinach szczytu. Niektórzy pokładają natomiast nadzieję w „samochodzie autonomicznym”. Ten jednak budzi jeszcze więcej obaw:
obciążony wszystkimi wadami car sharing, eliminuje
dodatkowo wszelkie bariery w dostępie do samochodu wynikające np. ze złego stanu zdrowia albo
nieposiadania prawa jazdy.
Oszczędniejsze gospodarowanie cennym terenem śródmiejskim może zagwarantować tylko odejście od masowego użycia samochodu.

6.

Przemiana ulic w arterie
Do czasu masowej motoryzacji kongestia uliczna
znana była właściwie tylko w największych metropoliach, później stała się powszechnym zjawiskiem. Nie
pomagały restrykcyjne przepisy ruchu drogowego
mające zapewnić płynniejszy i bezpieczniejszy ruch,
nie pomagała eliminacja ruchu tranzytowego w śródmieściu, dokonywana kosztem rozbudowy zewnętrznej sieci drogowej (obwodnice). Rozwiązań trzeba
było szukać w przebudowie miast i ich śródmieść
na niespotykaną dotąd skalę. Jednym z pierwszych
pomysłów była radykalnie pomyślana tzw. segregacja
wertykalna: ulice wielopoziomowe i ściśle z nimi
związany układ funkcjonalny przyległych domów.
Takie myślenie pojawiło się na początku XX w. –
zamieszczamy tutaj wizję przyszłości Nowego Jorku
z lat 20. (ryc. 6-1). Aby można ją było zrealizować,
należałoby najpierw zburzyć wszystko to, co powstawało przez dziesiątki, a nawet setki lat. Takie

Ryc. 6-1. Harvey Willey Corbett (architekt i urbanista) – wizja Nowego Jorku przyszłości, pochodząca
z 1925 r. Ulice przyszłości będą miały cztery poziomy:
najwyższy dla pieszych, jeden niżej – dla wolnego
ruchu kołowego, dwa niżej – dla szybkiego ruchu kołowego, a najniższy – dla pociągów elektrycznych.
Wielkie kwartały wysokościowców wysokich na pół
mili mieścić będą na poszczególnych poziomach biura,
szkoły, mieszkania i place zabaw, dachy zaś służyć
będą jako lądowiska samolotów
Popular Science Monthly, VIII 1925; www.popsci.com

pomysły pozostały w sferze utopii, chociaż tu i ówdzie podejmowano próby ich realizacji. Przykładem
jest łódzka trasa W-Z, przebita w drugiej połowie
lat 70. XX w. Ulicę szerokości ok. 15 m zastąpiła
arteria 90-metrowa, której zresztą dotąd w pełni nie
obudowano (ryc. 6-3).
W licznych przypadkach powojennej odbudowy poszukiwano raczej segregacji przez flankowanie arterii kołowych szerokimi pasami zieleni.
W ten sposób zmieniano je w szerokie bariery dzielące strukturę miasta. Wytworzono przestrzenie,
gdzie pieszy nie mógł czuć się dobrze, bo nie były
w ludzkiej skali, a kierunki przejścia podporząd-
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Ryc. 6-2. Trasa W-Z (ul. Główna) widziana na projekcie Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, czyli jak
miało być. Korytarz ul. Piotrkowskiej rozcięty wykopem trasy
Źródło: A. Zwierko, Pierwszy etap budowy centrum
Łodzi , w: „ARCHITEKTURA” 1973, nr 5-6

kowano logice płynności ruchu samochodowego,
wymuszając nadkładanie drogi w pustym i nieprzyjaznym otoczeniu. Mniej utopijne były wizje
i nieliczne realizacje nowych miast, w których też
zaprowadzano „segregację wertykalną”, zwykle
ograniczoną do oddzielenia ruchu kołowego od
pieszego.
W praktyce, chcąc dostosować ulice do samochodu, czyniono z nich arterie o jak najszerszych
jezdniach. Kultowi przepustowości poświęcano
największe osiągnięcia sztuki kształtowania przestrzeni miejskich, odziedziczone lub przejęte po
przedsamochodowej epoce. Oto w Warszawie
wielka ulica-bulwar – Al. Jerozolimskie, o genezie

Ryc. 6-3. Trasa W-Z przy skrzyżowaniu z ul. Piotrkowską przed ostatnią przebudową. Widoczny w głębi taras
na piętrze miał być poziomem ruchu pieszego, alternatywnym w stosunku do ulic
Fot. autora, 2003

Ryc. 6-4. Warszawa, Al. Jerozolimskie ok. 1920 r. Ulicabulwar z poczwórnym szpalerem drzew, które nadawały przestrzeni charakter, ale ukrywały bogate
detale kamienic
Pocztówka w zbiorach autora

Ryc. 6-5. Al. Jerozolimskie w 2003 r. Bulwar zamienił
się stopniowo w sześciopasmową arterię, a z drzew
pozostały marne resztki – nic nie maskuje surowych
fasad odbudowanych domów
Fot. autora, 2003
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Ryc. 6-6. Szczecin, węzeł dwóch placów i bulwaru w reprezentacyjnym śródmieściu, ok. 1920 r. Przestrzeń
urządzona wedle logiki parkowo-osiowej geometrii,
której podporządkowuje się transport uliczny
Pocztówka w zbiorach: Ostatni gasi światło , Facebook

Ryc. 6-7. To samo miejsce w 2013 r. Jezdnie rozbudowane do skali dominującej w przestrzeni węzła, linie
zabudowy wprowadzone po wojnie pomyślane tak, by
ułatwić przejazd pojazdów
Źródło: Google Earth

sięgającej trzeciej dekady XIX w. – stopniowo zamieniła się w pozbawiony drzew, sześciopasmowy
„samochodowy ściek”, dodatkowo jeszcze odarty po
wojnie w wielu miejscach z detalu architektonicznego (ryc. 6-4, 6-5). Szczególną okazją do przemodelowania ulic były wojenne losy i odbudowa miast.
System reprezentacyjnych ulic-placów Szczecina
z ósmej dekady XIX w., kręgosłup jednego z najokazalszych układów urbanistycznych tej epoki na
świecie, utracił znacznie na atrakcyjności po przebudowie na system szerokich arterii. Szczególnie
widoczne jest to w przypadku poświęcenia węzłowego miejsca, którym było otoczenie pomnika u zbiegu kilku osi śródmieścia, na urządzenie
banalnego ronda (ryc. 6-6, 6-7). Jeśli miasto od
wieków miało rozbudowany system kanałów lub
ramion przepływającej przez nie rzeki – chętnie je
osuszano, uciekając się zwykle do argumentu higienicznego i, właśnie, komunikacyjnego (Poznań,
Nantes, Tokio). Przykładów przemian prowadzących do odebrania miastom kluczowych atrybutów
przestrzeni publicznej w celu udrożnienia przejazdu
samochodami można przytoczyć dziesiątki – i to
niemal w każdym kraju Europy.
Tam, gdzie przy okazji powojennej odbudowy
mniej lub bardziej brutalnie podważono prawo własności gruntów, urbaniści i inżynierowie transpor-

tu mogli projektować drogi prawie bez ograniczeń.
Pod ich śmiało wyrysowanymi jezdniami, rondami,
ślimakami znikły całe misternie zbudowane połacie historycznych kwartałów i dzieląca je plątanina ulic i zaułków. Dzisiejsze śródmieścia Berlina
(dawniej stolicy NRD), Drezna, ale też Hamburga
i Rotterdamu to w znacznej mierze struktury, w których w wielu miejscach próżno by szukać ożywionego życia miejskiego, pełnego różnorodnej oferty
usługowej. Miejsca te są za to wypełnione wielkim
i szybkim ruchem samochodów. Stanowią one
cmentarzysko dawnego miasta.

Ryc. 6-8. Nantes – osuszenie ramion Loary – plan
Rys.: Oie blanche, WikiComm, CC BY-SA 4.0
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Ryc. 6-9. Nantes – północne ramiona Loary przed osuszeniem
Źródło: Archives municipales de Nantes

22. Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca
1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (ostateczne
brzmienie: Dz.U. z 2016 r., poz.
124).

7.

Arteria jako bariera
strukturalna i społeczna
W teorii urbanistyki znaczące miejsce znajduje pogląd, że wymiar kwartałów ma istotne znaczenie dla
funkcjonowania miasta. Nie powinny one być zbyt
wielkie, m.in. dlatego, by zapewnić możliwie najkrótsze dojścia do dowolnego punktu. Sprzyjać to
ma istnieniu zróżnicowanej oferty usługowej (koncepcja „miejskiego zróżnicowania”), ułatwiając odwiedzenie dowolnego miejsca w sieci ulic i placów
osobom przybyłym z wielu różnych powodów (tzw.
cross use). Można mówić o potrzebie „przenikalności” struktury miejskiej, przy czym owa „przenikalność” odnosi się do pieszych, a nie kierowców
samochodów.
Duże arterie, zwłaszcza drogi ruchu przyśpieszonego, stanowią bariery bardzo trudne do przekroczenia. Może to wynikać z braku przejść dla pieszych
na kilkusetmetrowych odcinkach. W praktyce nie
da się bowiem zapewnić dużej prędkości pojazdów,
jeśli urządzi się wiele skrzyżowań, a przejścia dla pieszych z reguły towarzyszą właśnie im. Projektanci

Ryc. 6-10. Nantes – rozbudowany układ ulic po osuszeniu ramion Loary
Źródło: nantes-histoire.forumactif.org

i administracja drogowa uzbrojeni są w normatywy
regulujące klasę drogi i odpowiadającą jej gęstość
skrzyżowań22. Mimo że najczęściej wymogi te nie
są spełnione w śródmieściach, będą one bronione
bez względu na konsekwencje dla miasta.

Stopień lekceważenia
potrzeb strukturalnych
dobrze ilustruje przypadek generalnej przebudowy dużej arterii
przecinającej śródmieście Łodzi. W jej wyniku,
mimo zagłębienia jezdni,
pozostawiono bez powiązania obie strony trasy
na odcinku o długości
ok. 260 m, wprowadzając
dodatkowo czysto technologiczny, betonowy arsenał murów oporowych.
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Ryc. 7-1. Trasa W-Z po modernizacji, „oszczędnościowe” prowadzenie jezdni zagłębionych w strukturze śródmieścia
Fot. autora, 2016

Przykład ten pokazuje również, że dla obrony antymiejskiej postawy modernistyczni technokraci mogą
łatwo posłużyć się pozornie niemożliwym do zakwestionowania argumentem istotnych oszczędności
w ogólnym koszcie inwestycji. Zło konieczne w postaci śródmiejskiej arterii ruchu przyśpieszonego
ma tylko jedną cywilizowaną postać: gdy znika pod
ziemią z widocznej przestrzeni miasta. A to kosztuje
w dwójnasób.
Nie wchodząc w szczegóły prawne, warto przytoczyć przykłady pokazujące, że można na różne sposoby minimalizować efekt bariery strukturalnej, którą
stanowi arteria drogowa. Wszystkie te zabiegi nie
eliminują jednak w pełni jej złego wpływu na miasto.
Pierwszy sposób polega na traktowaniu arterii
jak ulicy (którą w istocie jest, zważywszy na obudowę miejską) i wyznaczeniu na niej stosunkowo
wielu przejść dla pieszych. Jedna z najszerszych takich ulic na świecie, Avenida 9 de Julio w Buenos
Aires, ma skrzyżowania i towarzyszące im zebry dla
pieszych w regularnych, ok. 120-metrowych odstę-

pach. Drugi sposób polega na „oswojeniu” ruchliwej
ulicy za pomocą optycznego rozbicia obu jezdni zielenią w szerokim pasie rozdzielającym. W Berlinie
arteria ma skrzyżowania w zbliżonych odstępach
jak w stolicy Argentyny. Są to jednak w większości
rozwiązania pochodzące z urbanizacji XIX-wiecznej,
dla których nie zdecydowano się na wprowadzenie

Ryc. 7-2. Berlin – GneisenaustraSSe. Park liniowy
w szerokim pasie rozdzielającym jezdnie
Fot. autora, 2005
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Ryc. 7-3. Paryż – Pola Elizejskie. Dziesięciopasmowa arteria ze stosunkowo gęsto rozmieszczonymi przejściami
dla pieszych, wyposażonymi w wąskie azyle: na widocznym odcinku 310 m widoczne są cztery
Źródło: Google Earth, 2016

23. D. Appleyard, Livable
Streets, Berkeley 1981.

bardziej radykalnych metod przyśpieszania ruchu
samochodowego. Mniejsza jednak o genezę; ulice
takie funkcjonują od dziesięcioleci, przenosząc wielki ruch kołowy. Na pewno wciąż stanowią fizyczne
bariery, ale jednocześnie są wpisanym w tradycję
i przestrzeń charakterystycznym elementem miasta. Inżynieria drogowa nie wzięła ich całkowicie
w posiadanie, są natomiast elementem urbanistyki,
czyli tego, czym miasto również jest poza sferą czysto
utylitarną.
W mieście epoki modernizmu konsekwencją
doktryny segregacji ruchu kołowego od pieszego,
forsowanej w imię bezpieczeństwa i większej przepustowości, było tworzenie przejść podziemnych
i kładek. Powodowało to pocięcie sieci dróg pieszych
przez obiekty praktycznie niedostępne dla osób
mających trudności z poruszaniem się. Co więcej,
niewidoczne z zewnątrz przestrzenie przejść podziemnych stawały się miejscem zagrożenia bezpieczeństwa osobistego na odcinkach i w godzinach,
w których były rzadziej uczęszczane. Problem obsługi niepełnosprawnych można do pewnego stopnia
rozwiązać przez budowę wind. Doświadczenie uczy
jednak, że nie mają one stuprocentowej sprawności,

a źle zaprojektowane mogą stać się niebezpieczne dla
użytkowników (nie zawsze buduje się przeszklone
kabiny i szyby).
Przejścia takie wcale więc nie okazały się skuteczne w niwelowaniu efektu barier przestrzennych,
w które zmieniono ulice. Do bariery fizycznej dołączyła psychologiczna. Tunele i kładki stanowią namacalną wskazówkę, kto ma większe prawa do przestrzeni miasta: piesi czy użytkownicy samochodów.
Dlatego od dobrych 30 lat wiele miast całkowicie
zmieniło podejście. Arterie stopniowo otwiera się dla
przejść naziemnych (o ile nie zmienia się ich w „normalne” ulice), a przejścia podziemne – zamyka.

Arterie kołowe nie są
też obojętne dla życia
społecznego i gospodarczego miasta. Już dość
dawno wykazano23, że
w rejonach mieszkaniowych śródmieścia
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Ryc. 7-4. Przyjaciele i znajomi wśród mieszkańców
jednej ulicy w zależności od natężenia ruchu (od
góry: mały, średni i dyży)
Źródło: D. Appleyard, op. cit .

Ryc. 7-5. Co mieszkańcy jednej ulicy uznają za „swoje terytorium” w zależności od natężenia ruchu (od
góry: mały, średni i dyży)
Źródło: D. Appleyard, op. cit .

intensywny ruch kołowy wpływa destrukcyjnie na sąsiedzkie więzi
społeczne i poziom utożsamienia się ze swoim
„habitatem”. Duży ruch
kołowy powoduje poczucie izolacji i wymuszoną
ucieczkę w prywatność, przede wszystkim
osób starszych i mniej
sprawnych, ale także
dzieci.

Z pewnością nie wszystkie zamieszkałe ulice śródmieść mają tak wiele więzi społecznych między
mieszkańcami, jak te przebadane w San Francisco,
ale część zapewne je ma. Podział miasta potokami
jadących samochodów istotnie zmniejsza więc to, co
nazywamy „kapitałem społecznym”. Dlatego kwestie transportowe stanowią ważny aspekt procesów
rewitalizacji.
Wielki ruch samochodowy nie sprzyja też istnieniu sklepów. Tam, gdzie – niczym wielbłąda
przez ucho igielne – przepuszczono go niegdyś
przebitymi XIX-wiecznymi bulwarami, witryny
sklepowe stopniowo zmizerniały albo wręcz przestały istnieć (ryc. 7-6). Nawet gdyby umożliwiono
przejeżdżającym samochodom postój, to i tak byłoby to za mało, by zapewnić klientelę. Natomiast
piesi, jeśli tylko mogą, nie chcą chodzić wzdłuż hałaśliwych arterii, więc sklepy uciekają z ich sąsiedztwa, a okazałe kamienice się wyludniają. Nie jest
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8.

Skuteczność inwestycji w sieć
drogową

Ryc. 7-6. Budapeszt – puste witryny wzdłuż arterii
przy Ferenciek tere w centrum Pesztu
Fot. autora, 2001

to reguła, ale na pewno częste zjawisko. W mniej
prężnych miastach zabudowywanie pierzei ulic
zamienionych w uciążliwe arterie napotyka na
wielkie trudności, a często nie następuje przez
całe dekady. Przykładem tego zjawiska są łódzkie
ulice śródmiejskie (Zachodnia, Narutowicza),
które poszerzono już przed półwieczem. Jeśli chce
się przywrócić aktywność połaci śródmieścia dotkniętych dominacją ruchu kołowego, to trzeba
go ograniczać. Nawet gdyby wyposażyć centrum
miasta w pożądaną liczbę parkingów, najzmyślniej
zaprojektowanych i nierażących martwotą i przeskalowaniem, to problem przeciążenia ruchem
większości tradycyjnych ulic dojazdowych tylko
się pogłębi, ze wszystkimi tego konsekwencjami
dla środowiska i samego systemu drogowego.
Obróci się to przeciwko miastu i jego perspektywom rozwoju. O tym, co decyduje o witalności
miejskiego handlu, powiemy w jednym z następnych rozdziałów.

Zdolność samochodów osobowych do „korkowania” ulic jest praktycznie nie ograniczona.
Również drogi ruchu przyśpieszonego, wyposażone w bezkolizyjne węzły, a nawet całe sieci
takich dróg okazują się po jakimś czasie niewystarczające do przenoszenia ruchu. Ich budowa
kosztuje fortuny, za które można by stworzyć wiele innych potrzebnych atrybutów nowoczesnego
życia. Decydowano się na nią wiele razy w złudnym przekonaniu, że uda się wreszcie pożegnać
z kongestią na drogach.
Fakt, że rozbudowa sieci dróg nie rozwiązuje
problemu kongestii wynika w pierwszym rzędzie
ze zjawiska określanego jako „ruch indukowany”. Prawie każda inwestycja w element systemu
któregoś ze środków transportu, zwiększająca
komfort i szybkość podróży, spowoduje napływ
do niego nowych użytkowników. Jeśli zbuduje
się nową linię tramwajową, na pewno znajdzie
ona pasażerów, o ile będzie leżała mniej więcej
na trasie popularnych przemieszczeń. Podobnie
z drogą – nowi użytkownicy najprawdopodobniej
szybko doprowadzą do osiągnięcia przez nią kresu przepustowości, przynajmniej w krytycznych
godzinach dnia.
Moskiewska wewnętrzna obwodnica Sadowoje
Kolco ma 12 pasów i wyposażona jest w system
tuneli na skrzyżowaniach. Kolco, jak całe miasto,
słynie z gigantycznych korków. Z jakichś powodów
wielka część moskwian, mających do dyspozycji
szybkie metro, wybiera samochód, którym na pewno nie uda się bezproblemowo przejechać. Powody
te stanowią uzasadnienie dla istnienia ulicy z jezdnią o niespotykanych nigdzie indziej wymiarach.
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Ryc. 8-1. Moskwa, ruch na obwodnicy Sadowoje kolco
w godzinach szczytu
Fot. Strober, 2007, WikiComm, CC-BY-SA-3.0

Podobne fotografie można zrobić na miejskich
drogach ekspresowych w Los Angeles czy w Pekinie.
Dostępne dane porównawcze wskazują, że te trzy
miasta mają bardzo zbliżony średniodobowy poziom kongestii: 44%, 45% i 46% 24. Wieczorna
kongestia szczytowa osiąga w Moskwie rekordowe
94%. Mniejsze arterie, również wypełnione ruchem, znajdziemy w Tokio, Warszawie czy nawet
w Gdańsku i Łodzi. Poziom swobody ruchu w godzinach szczytu będzie podobny, a może i mniejszy
niż na tradycyjnych ulicach zakorkowanej Marsylii
albo Neapolu.

Paradoksalnie więc
mnożenie szerokich
arterii w miastach
przynosi efekt odwrotny do zamierzonego.
Ułatwiając dojazd do
śródmieścia, dodatkowo
zwiększają one kongestię.

Widać to na zamieszczonym tutaj przykładzie trzech
europejskich metropolii. Warszawa, z największym
systemem arterii miejskich, ma jednocześnie najniższy poziom swobody ruchu – niższy nawet od
Neapolu, w którym takich przecinających śródmieście szerokich dróg prawie nie ma25. Inną analizę
porównawczą można przeprowadzić dla Genewy
i Bazylei, dwóch podobnej wielkości miast szwajcarskich, charakteryzujących się podobnie gęstą zabudową skoncentrowaną wokół średniowiecznego
centrum. Tym, co je różni, jest obecność w genewskim śródmieściu dużej liczby kilkupasmowych ulic.
Efektem są znacznie większe w tym mieście potoki
samochodów26 oraz znacznie wyższy poziom kongestii średniodobowej: 36% w stosunku do 27%
w Bazylei27. Znane porzekadło, że „zwalczanie korków przy pomocy poszerzania dróg jest jak leczenie otyłości przez popuszczanie pasa” wydaje się
sprawdzać.
Jak się zdaje, wielkie arterie mogą pozytywnie wpłynąć na swobodę ruchu na drogach tylko
w dwóch przypadkach. Z pierwszym mieliśmy do
czynienia w większości dużych miast północnoamerykańskich (poza wspomnianym wyżej Los
Angeles), w których średniodobowy wskaźnik kongestii spadł nawet do kilkunastu procent. Zadziało
się tak zapewne dlatego, że są to struktury przekształcone całkowicie pod dyktando samochodu,
tzn. bez zwartej, ciasnej struktury zabudowy, ograniczającej ruch. Ale są to też miasta, których centra
zatraciły charakter wielofunkcyjny, w których ruch
pieszy zamarł, parkingi zabrały setki hektarów, a codzienne życie społeczne przeniosło się na peryferie.
Spowodowało to zapewne znaczne zróżnicowanie
kierunków przemieszczeń (zwłaszcza przyrost relacji typu suburbium–suburbium), co mogło odciążyć radialną sieć drogową, tradycyjnie najbardziej
newralgiczną. Samochód wygrał tam z miastem,
jako przestrzennie skoncentrowanym węzłem cywilizacyjnym. Zachowując stosowne proporcje,
nieco podobnie można myśleć o policentrycznym
Trójmieście, w którym również doszło do skrajnie

24. TomTom Traffic Index, na
witrynie www.tomtom.com
[dostęp: VII 2017].
25. Ibidem.
26. J. Wesołowski, Transport
miejski. Ewolucja i problemy
współczesne, Łódź 2003,
str. 266.
27. TomTom Traffic Index,
op. cit.
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A rterie w metropoliach – przynajmniej
2 pasy ruchu w jednym kierunku i więcej
(~2001 r ., ta sama skala )
K ongestia ( zagęszczenie

ruchu )

2015:

W arszawa

38% (66%, 73%)

W iedeń

28% (43%, 50%)

N eapol

31% (37%, 56%)

T om T om T raffic I ndex ,

op . cit .

Ryc. 8-2. Porównanie sieci arterii miejskich. Dzisiaj liczba arterii w Warszawie nieco się zmniejszyła, ale nie
w takim stopniu, by było ich mniej niż w pozostałych miastach
Rys. autora, 2001, 2016

28. TomTom Traffic Index,
op. cit.

wielkiej suburbanizacji przy stosunkowo mało rozległych i mało zwartych obszarach śródmiejskich.
Wskaźnik kongestii dla Trójmiasta wynosi 29% i jest
jednym z najniższych dla dużych miast Polski.
Drugim przypadkiem, niezwykle zastanawiającym, jest Berlin, w którym średni poziom kongestii
wynosi 29% – w miarę komfortowe dla czteromilionowej metropolii28. Miasto to znane jest jednak z po-

siadania wielu szerokich arterii, z których większość
powstała jeszcze na kanwie urbanistycznego planu
z połowy XIX w. Teoretycznie to recepta na znacznie większe korki. O tym, że ich nie ma, decydować
musi z jednej strony dobrze funkcjonujący system
publicznego transportu, a z drugiej trudny do zmierzenia czynnik kulturowy, związany z preferencjami
mieszkańców. Ten ostatni element wydaje się abso-
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lutnie kluczowy dla wyjaśnienia, dlaczego mieszkańcy
tego miasta nie chcą w pełni skorzystać z oferty swoich dróg, podczas gdy moskwianie są w stanie tkwić
w gigantycznych korkach, byle tylko nie wsiąść do
metra. Może decyduje o tym sam design kolei, która
ma co prawda słynące z bogatego wyposażenia stacje,
tylko że umieszczone są one za głęboko i za rzadko?
A może użycie samochodu to oznaka wyższego statusu? Jakakolwiek nie byłaby przyczyna, moskiewskie
arterie nie są ani wystarczające dla ruchu samochodowego, ani nie przydają atrakcyjności śródmieściu, czyniąc poruszanie się pieszo codziennym koszmarem.
Jednak nawet takie niesprawne w godzinach
szczytu arterie pomagają „wlewać się” samochodom
w i tak przeciążony układ śródmiejski. Uliczna kongestia przenosi się w bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy, skutecznie blokując cały ruch, w tym pojazdy
transportu publicznego. Dlatego jednym ze znaków
końca epoki samochodowej jest demontowanie infrastruktury drogowej teoretycznie ułatwiającej poruszanie się samochodem po mieście, a w istocie blokującej
wszelkie rodzaje ruchu ulicznego.

9.

Samochody a transport
zbiorowy
Zważywszy na terenochłonność i szkodliwość samochodów dla środowiska oraz relatywnie bardzo
wysoką zdolność przewozową środków transportu
publicznego, można powiedzieć, że ten ostatni jest
warunkiem istnienia zwartego śródmieścia zwartego,
bogatego w zróżnicowaną ofertę usługową oraz czerpiącego siłę z form architektury i urbanistyki odziedziczonych po przeszłych epokach. Tymczasem rozwój miejskiej motoryzacji indywidualnej ugodził
właśnie w transport publiczny.

Pierwszym skutkiem był odpływ klienteli, która
przeniosła się do coraz bardziej dostępnych samochodów.
Drugim i najważniejszym rezultatem pojawienia
się wielkiego ruchu samochodów była kongestia,
która zablokowała drogę tramwajom i autobusom
poruszającym się w obrębie jezdni. Dla pasażera
transportu publicznego opóźnienie liczy się podwójnie: pojazd, z którego korzysta, zazwyczaj nie
gwarantuje mu dowozu dokładnie od punktu startowego do celu podróży („od drzwi do drzwi”). Jego
podróż składa się z dojścia do przystanku, podróży
danym środkiem transportu, być może z przesiadki
wymagającej kolejnego oczekiwania, wreszcie z kolejnego dojścia. Sam przejazd obejmuje postoje na
licznych przystankach, co spowalnia go do prędkości kilkunastu km/h. Podróż samochodem jest
zwykle dużo szybsza. Korki nie są zazwyczaj na tyle
wszechobecne, by zrównać długość trwania podróży
samochodem i tramwajem (lub autobusem). Dlatego
blokowanie ruchem kołowym pojazdów transportu
publicznego zasadniczo zmniejsza atrakcyjność tego
ostatniego i jednocześnie istotnie zwiększa atrakcyjność samochodu praktycznie niezależnie od tego,
ile czasu spędza się w korku. Spadek atrakcyjności
transportu zbiorowego z powodu wydłużenia czasu
jazdy skłania kolejnych pasażerów do porzucenia go.
Natomiast dla przewoźnika wydłużenie czasu
przejazdu oznacza spowolnienie obrotu taboru, wymuszające wypuszczanie dodatkowych pojazdów. To

Ryc. 9-1. Codzienność na polskich ulicach: łódzki
tramwaj w korku na dojeździe do skrzyżowania
Fot. autora, 2016
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kosztuje, a przychód z biletów staje się coraz mniejszy. Zaczynają się liczne oszczędności: rozrzedzanie
kursów, spowolnienie cyklu remontowego, rezygnacja z inwestycji, wreszcie nawet redukcja personelu
sprzątającego pojazdy. Tramwaje, autobusy, metro
stają się formą działalności socjalnej, w interesie
najbiedniejszych wyborców i pracobiorców. Miasto
deprawuje się i degeneruje. Wszystkiemu winni są
najpierw ci sprytni, którzy chcą i mogą fragment
swojej prywatności przenosić w dowolny punkt miasta, a później już spiralę upadku nakręcają ci, których
transport miejski nie obsługuje, albo ci, którzy boją
się bądź brzydzą z niego korzystać.
Trzeci aspekt powiązania między samochodami
i transportem publicznym to nieracjonalna koncentracja władz miejskich na polepszaniu warunków
ruchu samochodów. Prowadzi ona do różnych form
dyskryminacji użytkowników transportu zbiorowego. Dzieje się to na rozmaite sposoby. Ich wspólną
przyczyną jest niedobór środków na sektor publiczny, wynikający z ich wcześniejszego wykorzystania
na inwestycje drogowe. Towarzyszyć temu może
lekceważąca postawa decydentów w stosunku do
usług publicznych, które w głębi duszy postrzegają
wyłącznie jako działalność socjalną. Jeżeli dodać do
tego często spotykany brak kompetencji w zakresie
kształtowania przestrzeni przyjaznych pieszym, to

nawet przy znacznych wydatkach na modernizację efekt ostateczny może być bardzo mizerny. Za
ilustrację niech posłużą zdjęcia z Łodzi. Na pierwszym widać przystanek tramwajowy umieszczony
pod wiaduktami węzła drogowego na tzw. trasie
W-Z, pochodzącego jeszcze z lat 70. Mimo że poprawiono stan techniczny każdego elementu konstrukcji i wyposażenia, dołożono windy zjeżdżające
na zagłębione perony, środowisko oczekiwania na
tramwaj w ogóle się nie poprawiło. Druga ilustracja
pokazuje efekt modernizacji innej linii tramwajowej,
na kierunku N-S. Tym razem oglądamy absurdalne
ukształtowanie peronu przystankowego, który co
prawda jest równiejszy i nieco wyższy niż pierwotnie, ale jego szerokość, a zwłaszcza zawężenie przy
wyjściu są zupełnie nieodpowiednie dla jednego
z najbardziej obciążonych punktów całej miejskiej
sieci tramwajowej.
U podstaw tych wad projektowych leży tendencja planistyczna do kumulowania linii tramwajowych
z arteriami drogowymi we wspólnych korytarzach.
Wynika ona z chęci ograniczania liczby barier przestrzennych, którymi są naziemne trasy przyśpieszonego transportu. Jednak gdy najważniejszym celem
decydentów jest ułatwienie ruchu kołowego, zwykle
cierpi na tym transport publiczny i jego pasażerowie.
Oprócz kwestii estetycznych istotne zagadnienie to

Ryc. 9-2. Łódź – Trasa W-Z po modernizacji, komfort
pasażerów: przystanek w wykopie pod wiaduktami
i kuriozalna w tym kontekście secesyjna wiata
Fot. autora, 2016

Ryc. 9-3. Łódź – al. Kościuszki po modernizacji, przestrzeń dla pasażerów: zawężenie wyjścia z peronu
jako wynik niechęci do modyfikacji jezdni i złego
projektowania torowiska
Fot. autora, 2010
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dostępność, która bywa ograniczana rozrzedzaniem
przystanków albo urządzaniem do nich tylko dojść
nad- lub podziemnych. Ich zamiana na przejścia
jednopoziomowe, nie mówiąc już o parze przejść
na każdy koniec peronów, napotyka na duży opór
inżynierów drogownictwa. Sprawniejsi i bardziej
odważni użytkownicy tramwajów nieraz dochodzą
do peronów przez jezdnię, wskutek czego pozornie
bezpieczne przystanki zaczynają stwarzać zagrożenie. Dodatkowo optycznie wyizolowane dojścia tunelowe skutkują zagrożeniem bezpieczeństwa osobistego, a windy dla niepełnosprawnych, jak wskazuje
doświadczenie, często się psują.
Agregowanie arterii i linii tramwajowych wpływa również na spowalnianie tramwajów wskutek
tendencji do ustawiania systemu sygnalizacji

świetlnej pod kątem komfortowego i bezpiecznego przejazdu samochodów, w tym na kierunkach
skrętnych, kolizyjnych w stosunku do torowisk.
Ponadto, przy dużej częstotliwości tramwajów ich
uprzywilejowanie w ruchu staje się prawie niemożliwe. Torowiska tramwajowe czy pasy autobusowe
wydzielone na dużych węzłach zwykle tracą swą
moc. „Panu Bogu świeczkę, a diabłu – ogarek”?
W rzeczywistości pogodzenie tych dwóch kwestii
wydaje się niemożliwe.
Dodatkowym negatywnym efektem agregowania jest obsługa bocznych, a nie środkowych
struktur miasta, w tym śródmieść i centrów.
W Polsce mamy z tym szczególnie często do czynienia; w kolejnych powojennych dekadach programowo usuwano tramwaje ze ścisłych śródmieść

W ięcej samochodów
W iększe zagęszczenie
ruchu ( kongestia )
W olniejszy transport
publiczny

N iższa

jakość
transportu publicznego

N iekontrolowany rozrost
miast ( urban sprawl )
W ięcej ludzi zależnych od

Mniej użytkowników
transportu publicznego

korzystania z samochodów

N iższe

wpłwy
z transportu publicznego
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M niejsza

oferta
transportu publicznego

M niejsza

atrakcyjność
centrum miast

P rzeniesienie

aktywności
na przedmieścia

Ryc. 9-4. Błędne koło upadku miast
Rys. autora, 2017
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29. Dane dla całego miasta:
witryna EPOMM, rok 2001.
Dane dla śródmieścia z 2011 r.:
Transport Constraints &
Opportunities in the North
of England, London 2014,
str. 54. Nawet miasta silniej
poddane suburbanizacji mogą
wykazywać się taką prawidłowością. W Melbourne udział
samochodu w podróżach do
miejsca pracy/nauki w całej
aglomeracji to 81%, w relacjach
śródmiejskich – tylko 28%,
udział zaś transportu publicznego to odpowiednio 14% i 62%
(dane z 2006 r.; Chris Loader,
witryna Charting Transport, URL
chartingtransport.com [dostęp:
IV 2017]). W znanym z polityki
zrównoważonego rozwoju
Portland w amerykańskim
stanie Oregon udział samochodu to 70% i 12%, transportu
publicznego zaś – odpowiednio
12% i 36%.
30. R. Monheim, Parking
Management and Pedestrianisation as Strategies
for Successful City Centres,
w: Sustainable Transport in
Central and Eastern European
Cities, European Conference of
Ministers of Transport, 1996,
str. 45 i nn.
31. EPOMM, dane dla roku
2008.

i ich tradycyjnych ulic usługowo-handlowych
(Warszawa, Łódź), a szczególnie z dzielnic staromiejskich (Gdańsk, Wrocław, Toruń). Przenoszono
je w środek korytarzy drogowych, z rzadziej rozmieszczonymi i trudniej dostępnymi przystankami.
Procesu tego nie obserwujemy w takim nasileniu
właściwie w żadnym kraju Zachodu. Zasadniczo
zmienia on pozycję transportu publicznego w rywalizacji o miejsce w mieście – nawet gdy nie idą za
tym inwestycje drogowe przecinające śródmieścia.
Pochodną omawianej tutaj tendencji planistycznej jest niechęć do inwestowania w linie
tramwajowe bez towarzyszącej im infrastruktury
drogowej. Linie tramwajowe ostatnio powstawały
najczęściej jako element dopełniający, a nie inicjujący i główny. Nawet jeśli gdzieś dano im w jednym miejscu najkrótszą trasę, to za chwilę tracą
przewagę na wydłużeniu dojść do przystanków
(Bydgoszcz-Fordon). Chociaż dotyczy to raczej
tras na peryferiach, polityka taka w ostatecznym
rozrachunku nie sprzyja prawidłowym zachowaniom komunikacyjnym, preferującym użycie
transportu publicznego również w relacjach radialnych.
Zważywszy na to, o czym była mowa na początku niniejszego rozdziału, konflikt między samochodem a transportem publicznym ma szerszy
wymiar, związany z kondycją śródmieścia jako
całości. Spadek atrakcyjności transportu zbiorowego, wywołany jego spowolnieniem przez nadmiar pojazdów na ulicach, można bezpośrednio
powiązać ze spadkiem atrakcyjności centralnego
obszaru miasta. Staje się on coraz trudniej dostępny, bardziej zatłoczony samochodami i przez to coraz mniej nadaje się nie tylko do mieszkania, lecz
także jako lokalizacja usług publicznych i miejsc
pracy. Upadek transportu publicznego stymuluje
procesy deglomeracji, ponieważ każda lokalizacja
zewnętrzna może mieć nieograniczonej wielkości parking, a przy tym znajduje się w zdrowszym
i przyjaźniejszym otoczeniu. Zależność tę można
określić jako błędne koło upadku miast (ryc. 9-4).

10.

Jak naprawdę dojeżdżają do
śródmieścia?
Jednym z kluczy do funkcjonowania śródmieścia
jest jego dostępność. Nie należy jej jednak mylić
z dostępnością samochodową. System transportowy ma za zadanie wygodnie dowieźć pasażera do
celu, ale jakim środkiem transportu – to już inna
sprawa. Udział samochodu w przemieszczaniu się
do i ze śródmieścia, jak również w jego obrębie,
jest zwykle znacząco mniejszy niż innych środków
transportu – i to nieraz nawet tam, gdzie doszło do
masowej „suburbanizacji”.
Można to zilustrować wieloma przykładami.
Podczas gdy udział samochodu w podróżach w całym Liverpoolu sięga 61%, w dojazdach pracowniczych do śródmieścia spada do ok. 41%. Wskaźnik
udziału transportu publicznego to odpowiednio 26%
i 47%29. Niewątpliwie znaczna część osób dojeżdżających stanowi klientelę śródmiejskich sklepów.
Co więcej, zgodnie ze statystykami w niektórych
miastach na zakupy jeździ się samochodem nawet
nieco rzadziej niż do pracy. W niektórych miastach
niemieckich w dojazdach do śródmieść transport
publiczny odgrywa wiodącą rolę. W Monachium30
jego udział wzrósł w latach 1980-92 z niespełna 50%
do ponad 60%, a w przypadku podróży na zakupy
– nawet do 70%. W tym czasie udział samochodu
ustabilizował się na poziomie kilkunastu procent.
Jednak podczas gdy stosunek podróży transportem
publicznym do podróży samochodowych w przypadku śródmieścia kształtował się mniej więcej
w proporcji 13:3, w skali całego miasta mieliśmy
do czynienia z proporcją odwróconą rzędu 4:731.
Podobne wskaźniki dojazdów śródmiejskich
wystąpiły też w Hamburgu i szwajcarskim Zurychu.
W przypadku śródmieścia Kassel ok. 40% osób jeź-
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dziło do pracy tramwajem i autobusem, podczas
gdy na zakupy – ponad 50% (w skali całego miasta:
42% samochodem i tylko 22% transportem publicznym). Wydawać by się mogło, że częściej użyje się
tego środka transportu, by dojechać do pracy, niż
kiedy się jedzie do sklepu, gdy ma się w perspektywie dźwiganie zakupów. Dane te wskazują jednak, że
handel śródmiejski może doskonale funkcjonować
na podstawie przede wszystkim dobrze zorganizowanego transportu publicznego, a tym bardziej wtedy,
gdy występuje też intensywny ruch pieszy i rowerowy. Rolę tego ostatniego dobrze ilustrują dane ze
Strasburga, gdzie mieszkańcy śródmieścia pieszo
odbyli 52% przemieszczeń, a rowerem – 14% 32.
Jednocześnie udział samochodu w dojazdach do
śródmieścia z obszarów obsługiwanych tramwajem
zmalał z prawie 49% w 1994 r. do 37% w 2009 r., co
jest i tak sporą wielkością, zważywszy na utrudnienia
wprowadzone dla ruchu kołowego.
Zamieszczona poniżej analiza sposobów dojazdu do pracy w kantonie zuryskim pokazuje, że stolica regionu jest zdecydowanie miastem transportu
publicznego. Dzieje się to w środowisku, w którym
w miastach dominuje model mieszkania w domach wielorodzinnych. Jednak na obszarach wiejskich dominuje przemieszczanie się samochodem.
Przytaczamy też przykład Melbourne, czteromilionowej aglomeracji, na którą składają się rozległe jednorodzinne suburbia. Również tam jednak śródmieście
rządzi się innymi prawami, skoro udział dojazdów
transportem publicznym do miejsc pracy w nim
położonych może przekraczać 70%33. Aczkolwiek
już w skali całej aglomeracji wybiera go tylko 14%
codziennie dojeżdżających, a samochód – aż 81%.
Mimo to nie „dostosowano śródmieścia do potrzeb
samochodu”, nie ma w nim hektarów parkingów,
a struktura zabudowy jest gęstsza i bardziej intensywna niż gdziekolwiek w Polsce. Jednocześnie na
przestrzeni ostatnich 30 lat włożono w Melbourne
wielką pracę w humanizację przestrzeni ulic, dbając
o dziesiątki szczegółów, od małej architektury po
aktywizację zaułków i parterów ulicznych pierzei.

Ryc. 10-1. Kanton Zurych – procent dojeżdżających
do pracy transportem publicznym w odniesieniu do
dojeżdżających indywidualnym pojazdem zmotoryzowanym; według miejsca zamieszkania. Dla miasta
Zurychu udział samochodu to 24% według miejsca
zamieszkania (2000 r.), a liczony według miejsca
pracy – 31%. udział Zaś transportu publicznego jest
prawie taki sam jak według miejsca zamieszkania.
Poza Zurychem różnice są niewielkie
Źródło: Gesamtverkehrskonzept Kanton Zürich, 2006;
P. Moser, Die Verkehrsmittel der Pendler im Zürcher
Wirtschaftsraum. Eine Analyse der Pendlerstatistik
der Volkszählungen 1970–2000 , Statistisches Amt des
Kantons Zürich, 2005

Ryc. 10-2. Aglomeracja Melbourne – procent dojeżdżających transportem publicznym według lokalizacji miejsca pracy
Rys.: Chris Loader, chartingtransport.com

32. Jednocześnie 20% podróży
odbyto samochodem, a 12%
transportem publicznym. W całej aglomeracji sztrasburskiej
zanotowano odpowiednio 46%
i 13%, pieszo 33%, rowerem
8%. Za: Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise,
Observatoire départemental
des déplacements, Enquête
ménages déplacements 2009.
33. Ch. Loader, Charting Transport, URL: www.chartingtransport.com [dostęp: VII 2017].
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34. Badanie Cycle Toronto
Ward 14, 2016.
35. Measuring the Street. New
Metrics for the 21st Century
Street, NYC Department of
Transportation 2012. Także:
J. Sadik-Khan, S. Salomonow,
Walka o ulice. Jak odzyskać
miasto dla ludzi, wyd. polskie:
Wysoki Zamek 2017, w którym
można znaleźć wiele innych
przykładów.
36. A. Zienkiewicz, Piesi
w Niemczech, Wrocław, b.d.w.

Badania handlowej ulicy stanowiącej centrum
nieco peryferyjnie położonej dzielnicy Toronto
pokazały natomiast dominującą rolę ruchu pieszego i rowerowego, a tylko czteroprocentowy udział
samochodu jako środka transportu klientów tamtejszych sklepów34. Jednocześnie ujawniły one, że
prawie połowa kupców na tej ulicy sądziła, że aż 25%
klientów przyjeżdżało samochodem. Takie przekonania, zazwyczaj mylne, leżą u podstaw kupieckich
protestów przeciwko wszelkim próbom ograniczania
dostępności samochodowej. Podobne doświadczenia zebrano w ostatniej dekadzie w Nowym Jorku,
gdzie wdrożono program humanizacji części śródmiejskich ulic i placów. Po przebudowie obroty
i liczba sklepów, a więc i liczba klientów, wyraźnie
się zwiększyły35. Tym bardziej w Europie, gdzie miasta wciąż stanowią złożone i kompaktowe struktury,
strefy piesze przeważnie generują wielki ruch klien-

tów. W Niemczech śródmiejskie deptaki potrafią
przyciągnąć nawet kilkanaście tysięcy odwiedzających na godzinę36, na dodatek z marginesowym
udziałem samochodu jako środka dowozowego. Co
więcej, wspomniane dane z Toronto pokazują wyraźnie, że to piesi i rowerzyści są tam najcenniejszymi
klientami dla lokalnych kupców: wydają najwięcej
i bywają najczęściej. Nieoficjalne szacunki dla Polski
pokazują przy tym, że dostępne miejsca parkingowe są często wykorzystywane przede wszystkim nie
przez klientów, lecz okolicznych pracowników lub
nawet samych kupców, jeśli nie wymusza się rotacji
zaparkowanych pojazdów. Zaiste: to nie samochody
robią zakupy, ale ludzie.
Nie dysponujemy badaniami pokazującymi,
jak kształtuje się struktura modalna dojazdów
w polskich śródmieściach. Słyszeliśmy natomiast
nieoficjalnie, że jedno z wielkich centrów handlo-

WYBÓR TRANSPORTU
72% klientów korzystało z aktywnego
transportu (spacer lub rower)

1% Taxi
4% Samochód
2% Inne

53% spacer

19% rower 22% Transport
publiczny

Klienci, którzy korzystali
z aktywnego transportu

698 respondentów
(badanie pieszych)

58 respondentów
(badanie zmechanizowanych)

Klienci, którzy przyjechali rowerem

58% wydaje więcej niż 100$/miesiąc
75% odwiedza ponad 10 razy/miesiąc

54% wydaje więcej niż 100$/miesiąc
73% odwiedza ponad 10 razy/miesiąc

Klienci, którzy przyjechali samochodem

Klienci, którzy przyjechali transportem publicznym

37%
31%

wydaje więcej niż 100$/miesiąc
odwiedza ponad 10 razy/miesiąc

39%
56%

wydaje więcej niż 100$/miesiąc
odwiedza ponad 10 razy/miesiąc

Ryc. 10-3. Toronto – badania zachowań klientów sklepów na głównej ulicy Parkdale Village w odniesieniu do
ich sposobu dotarcia na miejsce
Źródło: Badanie Cycle Toronto Ward 14, 2016
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wych położonych na obrzeżach centrum Łodzi jest
świadome tego, że samochodem dojeżdża do niego
mniej więcej 30% klientów. Nie może się to równać
wskaźnikom charakterystycznym dla USA, gdzie
udział samochodu w obsłudze shopping malls sięga
95%37. Mamy też niedobre informacje o losie północnoamerykańskich handlowych stref pieszych,
których liczba drastycznie zmalała w ostatnich dziesięcioleciach38. Miało to jednak miejsce w zupełnie
innym kontekście kulturowym i zupełnie innym typie struktur miejskich, w których większość mieszkańców nie ma alternatywy dla codziennego korzystania z samochodu. Nawet stamtąd mamy wszelako
dane o jednej z ulic w centrum Denver, na której

zwiększeniu się ruchu rowerowego towarzyszył ponadtrzykrotny wzrost obrotów w sklepach39.
Przechodnie muszą się na nich w jakiś sposób
znaleźć. Jedni przyjadą tramwajem, autobusem czy
metrem, inni – rowerem. Jeszcze inni przyjdą pieszo, bo mieszkają w bezpośredniej okolicy. Ci ostatni
stworzą najtrwalsze naturalne zaplecze aktywności
handlowej i usługowej. Ale tylko pod warunkiem,
że ta okolica będzie środowiskiem atrakcyjnym do
zamieszkania, czyli na pewno nie zdominowanym
przez samochody.
Trudno oczywiście na podstawie jednostkowych
danych wnioskować o ogólnych prawidłowościach.
Mimo to jedno jest pewne:

Samochodowa dostępność nie jest niezbędnym
warunkiem do prowadzenia dobrych interesów. Najbardziej liczą się ci, których lokalizacja
umożliwia łatwe zatrzymanie się, obejrzenie
wystawy i wejście do sklepu. W gruncie rzeczy tak przecież funkcjonują wszystkie centra
handlowe: są zbiorem klimatyzowanych „ulic”,
na które wychodzą wystawy i wnętrza sklepów
– i po których chodzi się pieszo. Prawdziwa
miejska ulica może jeszcze oferować dodatkową
bezpłatną reklamę w postaci tysięcy pasażerów
tramwaju codziennie spoglądających na witryny
z okien pojazdu. Cała sztuka i wielkie zadanie,
przed którym stoją wymierające polskie śródmieścia, to spowodować, by normalne ulice, nie
chronione przed deszczem, wiatrem i mrozem,
wydały się na powrót bardzo atrakcyjne.

37. J. Malasek, op. cit.
38. S. Brinkerhoff Rosen,
The Success and Failure of
Pedestrian Malls in Europe
and America, San Louis Obispo
2006.
39. S. Rijo, Economic and
Traffic Impacts Following the
Installation of New Bicycle
Facilities: A Denver Case Study,
Denver 2015.
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11.

Koszty zewnętrzne
Próbą obiektywnego podsumowania wad poszczególnych środków transportu stała się w ostatnim czasie koncepcja tzw. kosztów zewnętrznych. Polega
ona na identyfikacji kosztów, które powoduje dla
otoczenia przemieszczenie się jednostki liczone
w pracy przewozowej (osobo- lub pasażerokilometrach). W przeciwieństwie do kosztów wewnętrznych (paliwo, bilety, utrzymanie prywatnego po-

jazdu, ubezpieczenia itp.), kosztów zewnętrznych
nie ponosi bezpośrednio osoba przemieszczająca
się, jednak one niewątpliwie występują i ponosi je
społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Są to
zwłaszcza koszty związane z utratą zdrowia wskutek narażenia na hałas i zanieczyszczenia powietrza
(lokalne i globalne, czyli uwzględniające produkcję
paliwa i energii elektrycznej), a także niepokrywane z ubezpieczenia koszty spowodowane szkodami
wypadkowymi. Istotne są również koszty dla gospodarki, wynikające z kongestii i zajmowania terenu na
infrastrukturę.
Poniższa tabela, obejmująca poszczególne kategorie kosztów zewnętrznych, dobrze ilustruje wielkie wady powszechnego korzystania z samochodu.

Ryc. 11-1. Koszty zewnętrzne transportu w miastach na przełomie XX i XXI w. (w € na 1000 pkm)
Źródło: J. Vivier, Urban Transport Pricing , w: Public Transport International , nr 5/99, str. 30 (tam szczegółowa
bibliografia)

K oszt paliwa ( przy współczynniku zapełnienia samochodu wynoszącym 1,2 i zużyciu
10 l /100 km ) będzie się kształtować w okolicach 75 €/1000 pkm wraz z podatkiem ,
a ok . 30 €/1000 pkm po jego odliczeniu
kategoria

samochód

10-25

hałas

zależnie od gę stości struktury

lokalne zanieczyszczenie
powietrza

zależnie od gę stości struktury

6-12

autobus

metro i kolej

2-3

2-3

<1

<1

zanieczyszczenie powietrza
po uwzględnieniu efektu
cieplarnianego

10-50

ok . 3 razy mniej
niż samochód

wypadki ( koszty
niepokryte z ubezpieczenia )

5-25

<1

<1

10-70

< 10

0

kongestia

użycie przestrzeni miasta
( ruch i parkowanie )

50-250

zależnie od gę stości struktury

4-10

razy mniej
niż samochód

3-20

zależnie od gę stości struktury
i trybu obsługi

<5
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Rzecz jasna kumulują się one wzdłuż arterii drogowych i w śródmieściach, jako obszarach o największym ruchu. Stanowią ekonomiczne uzasadnienie
dla stosowania rozmaitych metod ograniczania ruchu kołowego.

N owoczesność

Mimo że samochód wniósł wiele zmian do codziennego życia i do miejskiej przestrzeni, szczęśliwie
nie doszło do przemiany miast wedle jednej formuły
przewidywanej przez modernistów. Utopia zmaterializowała się co najwyżej gdzieniegdzie, a stare struk-

i wygoda

=

samochód ?

struktura modalna miast

S acramento

B rno M orawskie

miasto samochodu

miasto transportu publicznego

5% 1%

15%

2%

20%

2%

5% 1%

92%

2%

63%

A msterdam

Z ürich

miasto roweru

miasto ruchu pieszego

20%
30%
35%

38%

22%
6%

20%

P ieszo
Pieszo

92%
R ower
Rower

29%

T ransport publiczny
Transport
puny

Ryc. 11-2. Różne typy zachowań komunikacyjnych we współczesnych miastach
Źródło: EPOMM

S
amochód
Samochód
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tury wykazały zadziwiającą trwałość i stanowią dziś
o atrakcyjności i witalności miast. Odpowiada im
szczególna popularność trzech form przemieszczeń:
za pomocą transportu publicznego, na rowerze oraz
pieszo. W „zdrowych miastach” zazwyczaj występują
one łącznie, ale przewaga którejś z nich nadaje im
pewną specyfikę (ryc. 11-2). Dzisiaj widać, że ani nowoczesność, ani wygoda nie są tożsame z wolnością
do używania samochodu. Jego rola wydaje się więc
zawsze możliwa do zmniejszenia, właśnie ze względu
na koszty zewnętrzne i chęć zachowania miejskich
wartości. Samochodowi zwykle daleko bowiem do
osiągnięcia najniższego racjonalnego pułapu obecności w przestrzeni miast, wynikającego z potrzeb ruchu
dostawczego, ruchu pojazdów służb ratowniczych czy
transportu osób niepełnosprawnych.

12.

Przeciwdziałanie dominacji
samochodu
40. Wykładnią proponowanej
polityki UE wobec transportu
publicznego, zwłaszcza
aspektów integracyjnych,
jest: The Citizens’ Network.
Fulfilling the potential of public
passenger transport in Europe.
European Commission Green
Paper, Bruksela, 31 VII 1996
(dalej CNGP).

Przeciwdziałanie inwazji funkcji transportowej na
śródmieścia to dzisiaj główny nurt polityki przestrzennej. Celem jest zapewnienie wysokiej dostępności bez deprecjacji warunków środowiskowych
– ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, hałasu
i wibracji, minimalizacja przestrzeni zajętej przez
transport (przede wszystkim mechaniczny), zachowanie, odtworzenie utraconych, a także wzbogacenie walorów urbanistycznych i architektonicznych
związanych z ulicami i placami. Te ostatnie powinny
stać się pełnowartościową przestrzenią publiczną,
spełniającą, prócz transportowej, także inne funkcje, charakterystyczne dla dobrze funkcjonującego
miasta. Wspomniane przeciwdziałanie odbywa się
na różnych płaszczyznach, w różnych skalach i ma
wiele form.

A – zrównoważona urbanizacja
Pierwsza kategoria działań odnosi się do całego miasta, a nawet aglomeracji. Polegają one po pierwsze
na przeciwdziałaniu tendencjom do rozpraszania
zabudowy albo lokowania jej w miejscach trudnych
do obsługi transportem publicznym. Oznacza to
unikanie lokalizacji, których obsługa transportowa
musi polegać przede wszystkim na samochodzie.
Wymaga to wdrożenia polityki uzależnienia lokalizacji od układu transportu zbiorowego, a szczególnie
skojarzenia wielkości spodziewanego generowanego
ruchu ze zdolnością przewozową i dostępnością sieci. Do tej kategorii działań należy również wprowadzanie restrykcji w gospodarce terenami otwartymi,
uzależniających zabudowę od wielu okoliczności
i powinności gminy lub dewelopera. Innymi słowy
omawiana grupa działań sprowadza się do przywrócenia prawidłowego planowania przestrzennego.
Celem jest ukształtowanie miasta w miarę zwartego,
bez nieuzasadnionych pustek i przerostów terytorialnych – „miasta krótkich dróg”.

B – efektywny transport
publiczny
Drugi rodzaj działań w skali miasta polega na dobrym utrzymaniu i planowaniu systemu transportu
publicznego, zapewniającym odpowiedni komfort
jego użytkowania oraz właściwy układ sieci40. Ważną
metodą poprawy stanu komunikacji zbiorowej jest
tzw. integracja wewnątrzsystemowa, która polega na
stosowaniu ułatwień w możliwych punktach przesiadek oraz ujednolicaniu taryf, dzięki czemu podróże
złożone z przejazdów różnymi środkami transportu
nie będą zbyt kosztowne ani długotrwałe. Stopień
„przesiadkowości” systemu jest przy tym kwestią
delikatną, wymagającą wyważenia między wielkościami potoków pasażerskich a ekonomiką eksploatacji i przepustowością infrastruktury. Szczególną
formą integracji jest powiązanie transportu publicznego z samochodem i rowerem, poprzez tworzenie
systemu parkingów towarzyszących stacjom lub
przystankom (Park+Ride, Bike+Ride). Powiązanie
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z samochodem powinno przy tym odbywać się jak
najdalej od obszaru centralnego.
Inną formą działań jest „integracja w strukturze
miasta”, polegająca na wygodnej obsłudze generatorów ruchu. Niewygodne dojścia do głównych
celów podróży ograniczają atrakcyjność transportu
publicznego, co oczywiście również ma pośredni
wpływ na stan śródmieść.

Transport publiczny
powinien być możliwie
szybki i łatwo dostępny dla wszystkich grup
społecznych, a przestrzeń wokół przystanków i stacji przyjazna
dla użytkownika, także
starszego i niepełnosprawnego.
To ostatnie dotyczy również pojazdów. Oznacza to
preferencje dla krótkich dróg dojścia i, w przeciwieństwie do dróg samochodowych, możliwie bezpośrednich korytarzy łączących ważne cele podróży.
W ten sposób samym fizycznym ukształtowaniem
sieci można zapewnić komunikacji zbiorowej istotne
przewagi nad samochodem. „Możliwie szybki” transport publiczny oznacza też uprzywilejowanie tramwajów i autobusów w ruchu ulicznym, przynajmniej
na sieci podstawowej obsługi międzydzielnicowej.
Atrakcyjność transportu publicznego jako głównego środka dowozowego do śródmieścia w znacznej
mierze decyduje się na peryferiach. Należy przy
tym pamiętać, że szybkość przejazdu nie jest prostą
funkcją prędkości pojazdu, ale wynika z kombinacji
wszystkich elementów składających się na podróż:
dojść, czasów oczekiwania i wreszcie samej jazdy.
Rozkłady jazdy powinny być tak pomyślane, by

przynajmniej w bardziej zaludnionych obszarach
miasta i na głównych kierunkach zapewnić możliwie
krótką podróż bez konieczności uciążliwego dostosowywania się do godzin rzadkich odjazdów. Tego
wymaga natura życia miejskiego i tylko wtedy ma
się szansę na zmianę zachowań komunikacyjnych
preferujących samochód.

C – stymulowanie „transportu
miękkiego”
Trzecim działaniem w skali pozaśródmiejskiej jest
dbałość o infrastrukturę „transportu miękkiego”.
Bezpośrednie odwołanie do promocji „miękkiego transportu” znajdujemy w „Zielonej Księdze”
Komisji Europejskiej z 2007 r.41:

Należy podjąć działania
mające na celu uatrakcyjnienie i uczynienie
bardziej bezpiecznymi
alternatywnych w stosunku do prywatnego
samochodu sposobów
poruszania się, takich
jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze,
transport zbiorowy lub
jazda na motocyklach
i skuterach, po to, by
powstała „nowa kultura
mobilności”.
Przykład Kopenhagi pokazuje, że rowery mogą stać
się istotnym środkiem transportu na całkiem znaczne odległości w obrębie niemal całego miasta. Im

41. Zielona Księga: W kierunku
nowej kultury mobilności,
25 IX 2007, KOM (2007) 551.
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bardziej zwarte jest miasto, tym większą rolę mogą
pełnić, zwłaszcza jeśli ich wykorzystania nie utrudnia
zróżnicowana rzeźba terenu. Tym bardziej dotyczy
to infrastruktury pieszej, która nie może być rażąco
podporządkowana wymogom innych form transportu, zwłaszcza ruchowi ulicznemu. W dobrze zagospodarowanym mieście o intensywnej zabudowie
zawsze znajdzie się wystarczająca liczba pieszych,
by uzasadnić utrzymanie przeznaczonej dla nich infrastruktury. „Transport miękki”, zwłaszcza pieszy,

jest szczególnie wrażliwy na kwestie skali otoczenia,
porządku przestrzeni oraz bezpieczeństwa osobistego. Stawia to liczne wymagania twórcom form zabudowy miasta, która powinna umożliwiać tworzenie
dobrych przestrzeni publicznych.
W odniesieniu do samych śródmieść wiele różnych działań ujmuje tzw. polityka push-and-pull.

D – polityka „push-pull” wobec
form przemieszczania się

Ryc. 12-1. Ideogram pokazujący zasadę organizacji ruchu w sposób zdecydowanie promujący „transport miękki”.
Najwolniejsze sposoby przemieszczania się uzyskują najkrótsze drogi przejazdu. Widać, że specjalnie uprzywilejowuje się rower, ponieważ może on służyć obsłudze ponadlokalnej, zamiast transportu mechanicznego
Źródło: copenhagenize.eu
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Ponieważ śródmieścia
dotyka szczególny deficyt powierzchni, o którą
konkurują różne formy
aktywności, nie jest możliwe rozładowanie zatorów komunikacyjnych
poprzez dalsze powiększanie obszarów zajętych
przez drogi. Co więcej,
takie działanie byłoby
bezcelowe, ponieważ najprawdopodobniej spowoduje wzrost liczby pojazdów, ze wszystkimi tego
konsekwencjami dla środowiska. Jedyną racjonalną polityką jest więc
„wypychanie” (push) ze
śródmieść indywidualnego transportu samochodowego i jednoczesne „wciąganie” (pull)
mniej terenochłonnych
form przemieszczania
się w postaci transportu
zbiorowego, rowerów
i ruchu pieszego42.

W praktyce można nieraz realizować tę politykę
metodą małych kroków, posługując się przemyślanymi formami rekompensaty za utrudnienia dotykające prosamochodowe grupy społeczne (które
również stanowią liczący się elektorat). Innymi
słowy, korzystna społecznie polityka wobec śródmieść nie polega na technokratycznej reakcji na
już występujące potoki samochodów (do czego
przyzwyczajeni są inżynierowie drogownictwa,
i czego w miastach prosamochodowych się od
nich wymaga), ale na stymulowaniu zmiany zachowań komunikacyjnych, w imię lepszej jakości
życia.

13.

Problem rekompensaty
Rekompensata może przybrać różne formy, z których najbardziej pożądane są te prowadzące do
minimalizacji uciążliwości komunikacyjnych nie
tylko w newralgicznym obszarze centralnym.
Najprostsze, ale najkosztowniejsze jest przeniesienie ruchu samochodowego pod ziemię. Jeśli jednak
nie pójdzie za nim radykalne odzyskanie przestrzeni dla funkcji publicznych, jedynym efektem będzie
przyśpieszenie ruchu kołowego, czyli wręcz pogłębienie transportowej nierównowagi. Mimo to, jeśli
tunel zastąpi estakadę, to można mówić o znacznych korzyściach wizerunkowych i środowiskowych (Boston, Central Artery). Proste przesunięcie
samochodowego tranzytu międzydzielnicowego ze
śródmieścia na bliższe peryferie nie jest zalecane,
gdyż jedynie przesuwa ono problem w inne miejsce. Działanie takie może jednak w pewnych warunkach okazać się dobrym posunięciem taktycznym,
przyczyniającym się do rewitalizacji strategicznie
wartościowego obszaru.

42. CNGP, passus 13-28.
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Zalecanym działaniem
jest natomiast wprowadzenie lepszego
transportu zbiorowego
z równoległą eliminacją lub ograniczeniem
ruchu samochodowego.
Klasycznymi przykładami jest kilkadziesiąt
miast francuskich,
w których powrócono do
tramwaju, przy czym
jego linie celowo budowano zawsze kosztem
pasów drogowych, a nie
obok nich.
Dotykamy tutaj kwestii o kapitalnym znaczeniu: czy
samą poprawą jakości transportu publicznego można wpłynąć na strukturę modalną przemieszczeń.

Doświadczenia francuskie sprzed obecnej „epoki
tramwajowej” wydają się wyraźnie udowadniać, że
to niemożliwe. Budowano koleje podziemne, ale
w żadnym stopniu nie ograniczyło to śródmiejskich
zatorów ulicznych, było to więc de facto rozwiązanie
niewystarczająco skuteczne. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że tendencja do usuwania transportu publicznego pod ziemię nie była wynikiem
działań w dobrej wierze, a jedynie chęci uwolnienia
przestrzeni pod kolejne potoki samochodów (śródmieście Budapesztu lat 80. demonstruje to w całej
brutalności). Jeśli więc poważnie myśli się o dobru
śródmieścia, to poprawie w sektorze publicznym
transportu muszą towarzyszyć ograniczenia w dostępności samochodowej.
Osobnym, może nawet ciekawszym problemem
jest „przyciąganie” ruchu rowerowego i pieszego,
ponieważ wiąże się ono z reguły z poprawą jakości
przestrzeni publicznej. Powinna ona towarzyszyć
każdej inwestycji w transport publiczny, ponieważ
korzystanie z niego zawsze wiąże się z dojściami, podczas których każdy może albo odczuć nieprzyjazność
otoczenia, albo skorzystać z jego piękna i atrakcyjności. Francuzi byli w stanie perfekcyjnie pogodzić
trasy tramwajowe z nowym wyglądem ulicy i placu.
Dokonali tego zarówno dzięki detalom nawierzchni
i małej architekturze ulicy i przystanków, jak i za pomocą wyglądu wagonów. Powstaje jednak kolejne

Ryc. 13-1. Marsylia – Place Sadi-Carnot przed przebudową
Fot. autora, 2002

Ryc. 13-2. Marsylia – Place Sadi-Carnot po przebudowie
Fot. autora, 2008
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pytanie: na ile taka poprawa środowiska miejskiego
może sama w sobie stanowić ową rekompensatę za
ograniczanie ruchu samochodowego?
Jak to się np. dzieje, że współcześni rzymianie są
skłonni tolerować niski poziom komfortu codziennych dojazdów, bazujących przede wszystkim na
zatłoczonych autobusach, oraz liczne ograniczenia
dla samochodów, a śródmieście Wiecznego Miasta
tętni życiem przecież nie tylko dzięki turystom?
Sądzimy, że decyduje o tym jakość tej przestrzeni, jej
ugruntowana rola dla lokalnej tożsamości i obywatelskiej dumy. Zachowania komunikacyjne są również
pochodną sposobu postrzegania świata i hierarchii
wartości.
Postawiły na to na początku XXI w. władze Seulu,
kiedy kończąc trwającą dwie dekady budowę sieci
metra zdecydowały się na spektakularną rozbiórkę
miejskiej drogi ekspresowej. Zrobiły to, by odtworzyć
śródmiejską rzekę i jednocześnie dostarczyć milionom mieszkańców pierwszą przestrzeń publiczną
z prawdziwego zdarzenia. Późniejszy wybór ówczesnego burmistrza na prezydenta kraju świadczy zapewne także o tym, że ryzykowną decyzją zaspokoił
on bardzo ważne społeczne pragnienia i oczekiwania. Trudno też o bardziej dobitny dowód na to, że
w świadomości mieszkańca miasta nie ma sztywnego podziału na sferę techniczno-użytkową, do której

Ryc. 13-3. Seul – droga ekspresowa Cheong-gye gogadolo w 1966 r.
Źródło: Zarząd Metropolitarny Seulu; WikiComm, CC-BY-SA-4.0

należy transport, i sferę emocjonalną, do której należy identyfikacja z miejscem; zazębiają się one i są
współzależne. Można więc myśleć o rekompensacie
za utrudnienia dla ruchu samochodów w formie radykalnej zmiany jakości przestrzeni. Do tej prawidłowości odnosi się coraz więcej zlikwidowanych arterii,
zastąpionych tradycyjnymi ulicami, bulwarami lub
przestrzenią pieszą43. Miasto jest zbyt skomplikowaną materią, by jego przyszłość powierzać inżynierom
specjalizującym się w obliczaniu przepustowości dróg.

14.

Kilka aspektów kształtowania
systemu transportowego
śródmieść
1. Uprzywilejowanie czy
segregacja transportu
publicznego
Fizyczne uniezależnienie od kolizji z innymi
typami ruchu (segregacja) oraz uprzywilejowanie w sytuacjach kolizyjnych są metodami na

Ryc. 13-4. Seul – odtworzona rzeka Cheonggyecheon
Fot.: Svdmolen, 2005, WikiComm, CC BY-SA 3.0

43. Kilka najbardziej znanych
przykładów: Portland – Harbor
Drive (1974); Nowy Jork – West
Side Elevated (1985); San Francisco – Embarcadero Freeway
(1991); Amsterdam – Valkenburgerstraat/ Weesperstraat
(~2000-2010); Antwerpia –
obwodnica staromiejska Leien
(od 2000, w toku); Birmingham
– połowa obwodnicy śródmiejskiej Queensway (2000-2003);
Seul – Cheong-gye gogadolo
(2003); Bruksela – Boulevard
de l’Impératrice / Keizerinlaan
(2008); Paryż – voie Georges-Pompidou (2016).
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przyśpieszenie środków transportu publicznego. W śródmieściu pełną segregację (czyli pełną
bezkolizyjność) można uzyskać tylko na trasach
nadziemnych lub podziemnych. Te pierwsze są
tańsze w budowie, ale wymagają przestrzeni i stanowią optyczny dysonans stosunku do zabudowy
historycznej, dlatego w Europie raczej się ich nie
stosuje. Te drugie zaś są szczególnie kosztowne
w budowie i utrzymaniu, a ponadto mają rzadziej
rozmieszczone stacje i głęboko położone perony,
w związku z czym są trudniej dostępne niż trasy
naziemne. Wydłuża to czas podróży, marnotrawiąc
znaczną część wydatków inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Co więcej, ze stacjami podziemnymi

wiążą się zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego, typowe dla przestrzeni ukrytych przed wzrokiem przechodniów.
Alternatywną możliwością jest uprzywilejowanie środków transportu publicznego w ruchu
ulicznym. Następuje ono przez wydzielenie pasów
oraz odpowiednie sterowanie ruchem na węzłach.
Można też na niektórych odcinkach poprowadzić
trasy w tunelach lub na wiaduktach. Wszystko
to razem co prawda nie umożliwia tak szybkich
podróży, jak w przypadku kolei podziemnej, ale
dobrze zaprojektowane linie wygrywają znacznie
lepszą dostępnością (no i rzecz jasna niższymi
kosztami). Przekłada się to na krótszy czas po-

Ryc. 14-2. Kassel – zatrzymanie samochodów przez sygnalizację wzbudzaną przez nadjeżdżający tramwaj
Fot. autora, 2002

Ryc. 14-1. Poczdam – wydzielenie pasa tramwajowo-autobusowego na dojeździe do skrzyżowania
Fot. autora, 2005

Ryc. 14-3. Olivet koło Orleanu – tramwaj przejeżdża
na drugą stronę arterii bez oczekiwania, po wzbudzeniu fazy świateł
Fot. autora, 2002
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dróży dla wielkiej grupy użytkowników. Do tego
osoby czekające na ulicznych przystankach (a nie
tylko przemykające do wejść do podziemnych
stacji) w pożądany sposób ożywiają przestrzeń
publiczną, a nadto trasy naziemne (ale też i nadziemne) mogą być atrakcyjnym źródłem przeżyć
estetycznych. Nie jest to bez wpływu na jakość
codziennego życia.
Wynika z tego, że należy bardzo ostrożnie
podchodzić do koncepcji budowy tras podziemnych. Jak wspomniano wyżej, i tak nie zwolnią one
od konieczności ograniczania ruchu kołowego.
Oczywiście w przypadku dużych potoków pasażerskich, rozległych aglomeracji i zupełnego braku
odpowiednio szerokich ulic budowa tuneli może
być uzasadniona. O tym jednak, że tramwaj można rozważać jako alternatywę dla metra, świadczy
geneza wielu nowo budowanych sieci tramwajowych we Francji. Ich realizacja przyniosła wielkie
pozytywne zmiany w wyglądzie ulic i placów m.in.
dlatego, że nie szczędzono pieniędzy na architekturę przystanków i posadzki urbanistycznej oraz
że zachowano racjonalne podejście do kwestii zawieszenia sieci trakcyjnej (zwykle na budynkach).
Francuzi są zresztą pionierami w poszukiwaniu
niestandardowych form zasilania tramwajów:
z trzeciej szyny albo z akumulatorów. Może to być
szczególnie przydatne w kontekście wrażliwych
obszarów zabytkowych.

2. Strefa piesza z transportem
publicznym

Szczególną postacią
uprzywilejowania jest
prowadzenie linii tam,
gdzie nie wpuszcza się
samochodów, np. na
ulicach handlowych

ścisłego centrum miasta. Większość sieci
tramwajowych Europy
ma taki element w eksploatacji. Powstał on
albo po wyrugowaniu
samochodów, albo jako
powiększenie strefy
pieszej przy okazji budowy linii tramwajowej,
albo jako wprowadzenie
tramwaju na wcześniej
istniejącą strefę pieszą.
Ponieważ obsługuje
samo serce centrum
miasta, zazwyczaj stanowi najważniejszą
i najbardziej uczęszczaną trasę całej sieci,
którą przebiega większość linii. Dla sklepów
i domów towarowych
położenie przy takiej
ulicy jest jak wygrana
na loterii: mają doskonałą dostępność, tłumy
przechodniów i darmową reklamę.
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Ryc. 14-4. Genewa – Rues Basses z pasem tramwajowo-trolejbusowym i ograniczonym ruchem samochodów
Fot. autora, 2010

Ryc. 14-5. Grenoble – strefa piesza w śródmieściu z ruchem tramwajowym
Fot. autora, 2002

W strefie pieszo-tramwajowej pojazdy nie powinny jeździć zbyt szybko (w Niemczech to z reguły
20 km/h), dlatego racjonalne jest ograniczenie jej
długości – większość znajduje się w przedziale 5001000 m. Pożądana jest jakaś forma wyodrębnienia
w posadzce ulicy torowiska ze skrajnią bezpieczeństwa.
Przykład amsterdamskiej Leidsestraat pokazuje, że można pogodzić naprawdę intensywny ruch
pieszych z obciążeniem tramwajowym rzędu 48 pociągów na godzinę (na zaplecionym torze) na ulicy
o szerokości mniej więcej 12 m między pierzejami.
Wystarczająco szerokie piesze ulice z tramwajami
mogą mieć ponadto różne elementy małej architektury i ogródki kawiarniane. W Bernie tramwaje
omijają położone w międzytorzu zabytkowe zdroje
uliczne i przechodzą przez jedną z bram miejskich.
Są przypadki, gdy strefa stanowi naturalną barierę dla dróg samochodowej penetracji śródmieścia
(Mannheim). Zamiast tramwajów w strefie może
się odbywać ruch autobusów miejskich, ale najlepiej nie dopuszczać do ich nadmiaru (co zdarza się
w miastach brytyjskich w warunkach zliberalizowanego rynku przewoźników). Czasami prócz tramwajów prowadzi się po torowisku także autobusy
(Poczdam) albo trolejbusy (Genewa). Znakomita
większość stref tego rodzaju funkcjonuje zupełnie
dobrze. Mimo to w kilku przypadkach zdecydowano
się ostatnio na budowę linii podziemnej, tłumacząc
to zbyt wielkim ruchem tramwajów albo ich za małą
prędkością. Jak we wszystkim, także i tutaj należy
kierować się zdrowym rozsądkiem.

3. Zwężanie jezdni, uspokajanie
ruchu

Ryc. 14-6. Erfurt – Anger: strefa piesza w śródmieściu
z ruchem tramwajowym. Wyładunek towarów po zamknięciu sklepów
Fot. autora, 2016

Celowe zmniejszanie przepustowości ulic przez
zwężanie jezdni wynika z przekonania o istnieniu
ruchu „niekoniecznego”, trudnego do wielkościowego określenia. Stanowi on teoretyczne przeciwieństwo ruchu „indukowanego”, o którym była
mowa wcześniej. Tradycyjna inżynieria transportu
ma mało narzędzi do jego określania, ponieważ –
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idąc łatwą drogą – ma do dyspozycji badania ruchu
w stanie wyjściowym i zadanie przeprowadzenia go
przez miasto. Nie dysponując żadną formą „drogowej rekompensaty” w postaci alternatywnej ulicy,
bez politycznej decyzji nie podejmie się firmowania „jeszcze większego korka”, który miałby powstać
po zwężeniu jezdni. Fachowcy nie chcą wziąć pod
uwagę, że efekt dematerializacji ruchu jest od dawna
znany z literatury nietechnicznej; weźmy likwidację
przejazdu przez manhattański Washington Square
jeszcze w latach 60. XX w.
Racjonalnym uzasadnieniem musi w tym przypadku być nie „mechanika płynu”, którym w znacznej mierze jest ruch drogowy, ale polityczna decyzja
o wymuszaniu zmiany zachowań komunikacyjnych.
Władze wielu miast podjęły ją, rozpoczynając demontaż arterii. Dobrym uzasadnieniem może być
tutaj budowa lub modernizacja równoległej trasy
transportu publicznego. Tak zrobiono ostatnio
w Warszawie, radykalnie zwężając ul. Świętokrzyską
przy okazji budowy metra.
Prócz interwencji, które istotnie zmieniają rolę
ulic w układzie drogowym, istnieje też często możliwość drobnych działań, które jednak znacznie podwyższają wartość estetyczną przestrzeni i optycznie
zmniejszają jej skalę. Są miasta, w których niezborne próby poszerzania np. wlotów na skrzyżowania
doprowadziły do „rozkalibrowania” jezdni, nigdy
w pełni niewykorzystywanej nawet przy istniejącym natężeniu ruchu. Pasy do parkowania, będące
częścią jezdni, mogą stać się osobnym fragmentem
powierzchni ulicy – wybrukowanym, a nie pokrytym
asfaltem – a między stanowiskami znajdzie się miejsce na zieleń albo azyle dla przechodniów, z ławkami
lub ogródkami gastronomicznymi. Odzyskanie od
jezdni pasów parkowania pozwala też zmniejszyć
dystanse do pokonania na przejściach dla pieszych.
W wielu przypadkach wprowadzenie małej architektury po bokach nadmiernie szerokiej jezdni może
ożywić i zhumanizować wnętrze uliczne, do tej pory
mające bardzo skromną, ale przytłaczającą formę ciągłych pierzei. Nieraz można pokusić się o zaakcento-

Ryc. 14-7. Segedyn – ulica mieszkaniowa z ruchem
uspokojonym za pomocą zwężenia jezdni i parkowego
urządzenia poboczy
Fot. autora, 2012

Ryc. 14-8. Alkmaar – ulica mieszkaniowa z ruchem
uspokojonym meandrowaniem jezdni
Fot. autora, 2008

Ryc. 14-9. Berlin-Kreuzberg – eliminacja przejazdu
przez rozcięcie sieci wraz z uspokojeniem ruchu
Fot. autora, 2004
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wanie w perspektywie ulicy, sprawiającej wrażenie
niekończącej się, ważnego miejsca lub skrzyżowania.
W tym celu pomocne mogą okazać się małe ronda.
Uspokojenie ruchu jest bardzo popularną techniką wymuszania zmniejszenia prędkości do, w miarę
bezpiecznych, 30 km/h przez samo fizyczne ukształtowanie jezdni i jej sąsiedztwa. Do uzyskania tego
efektu nieraz wystarczy zwężenie jezdni i takie zagospodarowanie boków, które sugeruje możliwość pojawienia się pieszego w każdym miejscu i momencie.
Kiedy indziej wskazane będzie przełamanie osi jezdni, czasem naprzemienne („meandrowanie”), lub zastosowanie progów zwalniających – także w postaci
wyniesionych tarcz. Najbardziej radykalną formą
uspokojenia ruchu jest strefa pieszojezdna, gdzie nie
oddziela się pasa dla pojazdów od chodników, tzw.
shared space albo woonerf (spotyka się także polskie
określenie „podwórzec miejski”). W zasadzie uspokojenie ruchu stosuje się do ulic najniższej klasy
dojazdów i lokalnych, ale zdarzają się wyjątki.

4. Polityka parkingowa
Określanie warunków parkowania jest jedną z głównych metod wpływania na intensywność ruchu
samochodów prywatnych w śródmieściu. Brak zagwarantowanego miejsca parkingowego albo wysoki koszt skorzystania z niego często przesądzają
o rezygnacji z tej formy dojazdu, przede wszystkm
w podróżach codziennych. Z drugiej strony, zwiększanie chłonności parkingowej będzie prowadziło do
wzrostu natężenia ruchu kołowego, co z kolei będzie
wykorzystywane jako argument za poszerzaniem
jezdni.
Dlatego w mieście zrównoważonego transportu
dąży się do utrzymania, a nawet zmniejszenia liczby
miejsc parkingowych. Restrykcyjne zasady parkowania mogą być najłatwiej zastosowane do terenów
i budynków znajdujących się w gestii publicznej,
a także do budynków nowo projektowanych, na
które wydaje się pozwolenia budowlane. Generalnie
w zaspokajaniu popytu na parkowanie obowiązuje
następująca hierarchia:

a – mieszkańcy,
b – dostawcy,
c – klienci,
d – pracownicy.
Mieszkańcy. W zasadzie każdy mieszkaniec śródmieścia powinien mieć dostęp do miejsca parkingowego. Nie oznacza to jednak, że musi mieć możliwość parkowania wszędzie, gdzie mu wygodnie,
i w dodatku bezpłatnie. Kombinacja opłat za miejsca parkingowe (na ulicy, na wydzielonych parkingach lub w garażach), ich oddalenia od mieszkań
(nawet do 200 m) oraz dobrego skomunikowania
transportem publicznym powoduje, że śródmieścia wykazują znacznie niższy stopień motoryzacji od innych części miasta. Mało kto mieszkając
np. w centrum Wiednia chciałby jeszcze płacić za
miejsce w podziemnym garażu publicznym nawet
450 euro miesięcznie (parking Stephansdom, zima
2017).
Parkowanie mieszkańców jest bardzo delikatną
kwestią. Obecna sytuacja, w której ciasne podwórza kamienic służą postojowi pojazdów, na dłuższą
metę powoduje spadek atrakcyjności śródmieścia
jako miejsca do mieszkania; mimo wszystko pierwszoplanową potrzebą ujawnianą w sondażach jest
obecność zieleni, a nie bliskość miejsca parkingowego. Prawdopodobnie ta tendencja będzie się
wzmacniać wraz z generalnym zmierzchem roli
samochodu jako atrybutu komfortu i nowoczesności, od dłuższego czasu obserwowanym w lepiej
rozwiniętych miastach. Dlatego wskazane byłoby
działanie drobnymi krokami: odzyskiwanie podwórzy dla kompozycji ogrodowych tam, gdzie to
możliwe (np. w domach komunalnych) i relegowanie samochodów na płatne, zbiorowe parkingi.
Wziąwszy pod uwagę to, co zostało powiedziane
wyżej o skomplikowanej naturze „rekompensaty”, można mieć nadzieję, że stworzy się pomału
masa krytyczna opinii, która uruchomi bardziej
powszechne postawy na rzecz humanizacji śródmiejskiego habitatu.
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Dostawcy i firmy działające w śródmieściu.
Miasto powinno zagwarantować miejsce dla krótkiego parkowania pojazdów służących dostawcom
towarów, przede wszystkim śródmiejskich sklepów.
Dostęp ten powinien być obwarowany precyzyjnymi ograniczeniami dotyczącymi możliwego czasu
dostaw, z reguły poza godzinami szczytowego ruchu kołowego lub pieszego. Wtedy ruch dostawczy
nie koliduje np. z funkcją pieszej ulicy handlowej.
Zasady mogą też dotyczyć wielkości pojazdów dostawczych i lokalizacji miejsc do parkowania.
Firmy działające w śródmieściu mogą mieć prawo do wykupienia ograniczonej liczby pozwoleń na
parkowanie, ponieważ używanie samochodów może
być niezbędne w ich działalności. Przykładowo grupa profesjonalistów obsługujących urządzenia techniczne musi przemieszczać się z fachowym sprzętem.
Klienci i interesanci. Mimo że nie jest pożądane,
by wspomniane grupy masowo dojeżdżały do śródmieścia samochodami, to stosunek do nich jest efektem kompromisu między wymogami „zrównoważonej
mobilności” a naciskami przedsiębiorców oraz potrzebami osób, których praca polega na wielu kontaktach
z urzędami i instytucjami w ciągu dnia. Ponieważ
potrzeby parkingowe klientów i interesantów są krótkoterminowe, dzięki rotacji użytkowników da się je
zaspokoić w oparciu o już istniejącą infrastrukturę
parkingową. System opłat za parkowanie powinien
zagwarantować im pewną pulę wolnych miejsc przez
cały dzień. Trzeba jednocześnie pamiętać, że parking
dla klientów sklepów wiąże się z generowaniem znacznego ruchu (rotacja nawet co 45 minut na miejsce).
Pracownicy. Z wyjątkiem stosunkowo niewielkiej,
uprzywilejowanej grupy mającej dostęp do abonamentów
przysługujących firmom śródmiejskim, jak również osób
niepełnosprawnych, pracownicy nie powinni mieć prawa
do parkowania. W miastach, które głoszą konieczność
„zrównoważonej mobilności” i próbują wcielać tę ideę
w życie, przykład powinien iść „z góry”, od urzędników
samorządowych, również najwyższego szczebla. Tak postąpiły choćby władze Bazylei u progu wprowadzania
nowych przepisów, w odpowiedzi na presję mieszkańców.

Restrykcje wobec parkowania całodziennego pozwalają wyeliminować ze śródmieścia znaczną część
parkujących długoterminowo, dzięki czemu z istniejącego zasobu może skorzystać większa liczba użytkowników. Wspomniane rozwiązanie przyczynia się
również do zmniejszenia liczby pojazdów na ulicach
w godzinach szczytu. Narzędziem do egzekwowania
rotacji może być zakaz parkowania dłużej niż 3 h, co
można kontrolować dzięki obowiązkowi wykładania
biletów parkingowych za szybą samochodu. W miastach niemieckojęzycznych czasem przybiera ono
formę tzw. Blaue Zone, sygnalizowanej niebieskim
pasem malowanym wzdłuż krawężnika jezdni. Zwykle
jednak wystarczającym środkiem jest taryfa parkingowa, która czyni codzienny długoterminowy postój
dostępnym tylko dla bardzo niewielkiej grupy osób.
Planowanie przestrzenne. W sferze planowania
przestrzennego istotne jest przejście od minimalnej
liczby miejsc parkingowych przypadającej na jednostkę powierzchni użytkowej lub mieszkanie do systemu
wskaźników maksymalnych. Oznacza to, że powinno się dopuścić nawet inwestycje nieprzewidujące
żadnych miejsc do parkowania (niestety, w Polsce
czasem nie pozwala na to prawo państwowe).
Sugerowane maksymalne wskaźniki dla śródmieścia
to 1 miejsce na mieszkanie, 5 miejsc na 1000 m2 biura
oraz 10 miejsc na 1000 m2 usług handlowych44.

5. Duża strefa kontrolowanego
wjazdu
Radykalnym sposobem ograniczenia kongestii jest
utworzenie strefy ograniczonego ruchu, rozciągniętej na całe śródmieście. Największa taka strefa funkcjonuje w centrum Rzymu45. Ma ona powierzchnię
ok. 2,5 × 3 km i obejmuje głównie wszystkie dzielnice
z układem urbanistycznym sprzed XIX w. Ograniczenie
wjazdu obowiązuje w dni robocze (w sobotę krócej),
z wyjątkiem godzin wieczornych i nocnych. Do wjazdu do strefy uprawnia pozwolenie, które przysługuje
przede wszystkim mieszkańcom i osobom niepełnosprawnym, na mocy oficjalnej plakietki samochodowej. Goście hotelowi mogą wjechać dwukrotnie, ale nie

44. W. Suchorzewski, Nie da
się stworzyć warunków do
swobodnego używania samochodu w centrum – wypowiedź
dla Radia Evernote, 14 I 2016.
45. Witryna www.romamobilita.it [dostęp: VIII 2017].
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46. Witryna tfl.gov.uk/modes/
driving/congestion-charge
[dostęp: VIII 2017].
47. Angielska Wikipedia, artykuł London congestion charge
[dostęp: VIII 2017] – tam dalsze
źródła.

Ryc. 14-10. Rzym – Zona a Trafico Limitato. Są to właściwie trzy strefy, o różnych szczegółowych przepisach. Obejmują one większość obszaru miasta zawartego w obrębie Murów Aureliańskich. Jak widać
pozostawiono wolny przejazd nabrzeżami Tybru.
Ominięcie strefy wymaga użycia obwodnicy wewnętrznej o średnicy ok. 6 km
Źródło: witryna www.accessibilitacentristorici.it
[dostęp: VIII 2017]

Ryc. 14-11. Rzym – Zona a Trafico Limitato. Rogatka z kamerą automatycznie czytającą numery rejestracyjne
pojazdu
Fot. autora, 2013

mają prawa do parkowania na terenie publicznym. Bez
przeszkód mogą poruszać się jednoślady i taksówki.
W określonych przepisami przypadkach osobistych
i losowych wydawane są pozwolenia dzienne lub okresowe. Pozwolenie na wjazd należy uzyskać zawczasu,
z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu. Kontrolę
wjazdu realizuje się za pośrednictwem kamer automatycznych zlokalizowanych na kordonie zewnętrznym.
Londyńska strefa płatnego wjazdu Congestion
Charge Zone, wprowadzona w 2003 r. (rozciągłość
ok. 5,5 × 4,5 km), polega na ograniczaniu liczby
samochodów dzięki pobieraniu opłat za wjazd46.
W przeciwieństwie do Rzymu każdy, kto zgłosi
wjazd i dokona opłaty, będzie uprawniony do przekraczania rogatek strefy w danym dniu. Standardowa
opłata jest dość wysoka (latem 2017 r. wynosiła 11,5
funta), a mandaty za niewniesienie jej w terminie
– bardzo wysokie. Ograniczenie obowiązuje od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00. Mieszkańcy
mają prawo do 90-procentowej zniżki, a emeryci do
bezpłatnego wjazdu, ale po dokonaniu oficjalnego
zgłoszenia. Osobliwością stołeczną jest, że wiele ambasad, w tym USA, Niemiec, Japonii i Rosji, notorycznie odmawia wnoszenia opłat, a ich zadłużenie
od 2003 r. liczone jest w milionach funtów.

Londyńska strefa będzie też metodą na zmniejszenie ruchu samochodów niespełniających aktualnych norm emisji spalin: od II połowy 2017 r. są
one obłożone niemal dwukrotnie większą opłatą.
Mimo początkowo sprzecznych opinii dotyczących wpływu narzuconych ograniczeń na przedsiębiorców i handel, obecnie dominuje pogląd, że
był on żaden albo niewielki. Po 10 latach od utworzenia strefy obserwuje się o 10% mniejsze potoki
samochodów (tuż po jej powstaniu były mniejsze
aż o 30%). Prędkość ruchu początkowo istotnie
wzrosła, by później zmaleć; ocenia się, że jest wyższa zaledwie o 8% w porównaniu z okresem przed
wprowadzeniem strefy47. Być może z miernych efektów środowiskowych wynika ograniczone poparcie
mieszkańców dla strefy. Na jego brak powoływano
się podczas kasowania zachodniej części strefy, istniejącej w latach 2007-2010.
Ani w Londynie, ani w Rzymie strefa ograniczonego wjazdu nie wyeliminowała kongestii
całkowicie. Powstaje jednak pytanie, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby w ogóle nie wprowadzono
ograniczeń. Z obserwacji autora wynika, że strefa
rzymska jest skuteczniejsza w ograniczaniu ruchu
kołowego.
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6. Komfort ruchu pieszego
Podobno istnieje w Łodzi przebudowane skrzyżowanie, o dość skomplikowanym układzie ruchu, na
którym legalne przejście 70 m na drugą stronę na
zielonych światłach potrafi zająć ponad 15 minut.
Sygnalizacja świetlna, wpisana w kosztowny, elektronicznie sterowany system, w praktyce honoruje
przede wszystkim potrzeby ruchu kołowego. W ten
sposób zostaje całkowicie wypaczona idea „inteligentnego systemu transportowego”, który miał nie
tylko lepiej wykorzystać istniejące „rezerwy przepustowości”, ale także uprzywilejować transport
publiczny, nie doprowadzając jednocześnie do powstawania barier przestrzennych. Powyższy przykład stanowi przeciwieństwo tego, czym powinno
być miasto, które naprawdę dba o komfort ruchu
pieszego.

Ryc. 14-12. Birmingham – plan infrastruktury pieszej
jako element programu rewitalizacji śródmieścia
Źródło: Big City Plan

Cechą dobrze funkcjonującego miasta jest ciągłość jego przestrzeni,
najistotniejsza z punktu widzenia pieszego.
Oznacza to miasto bez
zbędnych barier przestrzennych i obszarów
„szarych”, bez wyrazu,
opuszczonych i niebezpiecznych. Oznacza
również, że to właśnie
pieszy jest tym, dla kogo
w pierwszej kolejności
projektowana jest przestrzeń. To nie pojazdy,
ale żywy człowiek jest
bowiem konsumentem
miejskiej oferty usługowej i walorów dziedzictwa historii, zapisanego
w budowlach, ulicach,
placach i parkach. Wizja
miasta ruchu pieszego jest obecnie jednym
z głównych wątków myślenia o odnowie i rewitalizacji (ryc. 14-12).
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Nie ma żadnego uzasadnienia dla ujmowania w planach wyłącznie kwestii przestrzenno-jakościowych sieci drogowej, a pomijania sieci ruchu pieszego, która też
ma swoje ważne miejsca, podstawowe relacje i palące
problemy do rozwiązania. Przyjęcie koncepcji takiej
sieci, jeśli dokonane w dobrej woli, obliguje do poważnego traktowania pieszych i – przynajmniej teoretycznie – zapobiega działaniom naruszającym ich interesy.
Kładki z wymuszonym dojściem schodami i sutereny dla pieszych, często martwe i niebezpieczne, są
dotkliwym upokorzeniem dla tych, którym mają służyć, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, których
jest coraz więcej. Dlatego współcześnie są likwidowane lub otrzymują nowe, mniej lub bardziej potrzebne,
funkcje; czasami po prostu obok nich maluje się pasy
przejścia jednopoziomowego. Jednak nie tylko przekraczanie arterii może stanowić problem.

Jakże często chodnik jest traktowany przez
kierowców jako miejsce postoju. Nie tylko potrafi
to uniemożliwić przejście, np. osobie z wózkiem
dziecięcym, ale również prowadzi do stopniowego
zniszczenia nawierzchni. W Polsce istnieje jednak
ciche przyzwolenie na powszechne wykroczenia
przeciwko i tak liberalnym przepisom dotyczącym
parkowania na chodnikach, co widuje się codziennie
w eksponowanych miejscach. W dobrze zarządzanych miastach masowa degradacja infrastruktury
pieszej przez niekontrolowane parkowanie jest nie
do pomyślenia, i to wcale nie dlatego, że obok są
dostępne parkingi.
W kwestię użyteczności chodników wpisują się
też tendencje do lokalizacji w ich świetle rozmaitych
stałych przeszkód. Należy do nich choćby masa nieszczególnie potrzebnych znaków drogowych oraz

Ryc. 14-13. Łódź – chodnik w źle zarządzanym mieście:
wykop zasypany i pozostawiony w takim stanie przez
kolejne miesiące
Fot. autora, 2017

Ryc. 14-14. Praga – parkowanie samochodów wzdłuż
krawężników w dobrze zarządzanym mieście; ruch
jednokierunkowy
Fot. autora, 2010
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maszty systemów informacyjnych, które służą wyłącznie wygodzie kierowców. Atrybuty podmiejskiej
cywilizacji modernizmu próbuje się wcisnąć w ciasne śródmieścia, które powinny być ostoją zupełnie
innego miejskiego paradygmatu. Liczne są również
przypadki, gdy światło chodników i ich logiczny
przebieg w ogóle przestały istnieć wskutek nieracjonalnych działań rozmaitych sprawców, mimo że
chodzi o ciągi bardzo uczęszczane przez pieszych.
Spotyka się też wlokące się budowy i niewyrównane nawierzchnie po ich zakończeniu. Trwałość tych
patologii zdradza brak zainteresowania ze strony
miejskiego administratora przestrzeni drogowej dla
ruchu pieszego jako takiego, nie licząc kwestii powiązanych z wygodą przemieszczania się samochodów.
Do mało uprawnionych przeszkód należy też
wyposażenie przystanków. Jeśli zbuduje się zatokę,
to tym bardziej nie da się go zmieścić gdzie indziej,
niż w świetle chodnika. Zatoki przystankowe są
jednak krytykowane nie tylko dlatego, ale także ze
względu na narażanie bezpieczeństwa przechodzących przez jezdnie, na których ruch – właśnie dzięki
zatokom – z zasady nie ma być zatrzymany na czas
postoju autobusu. Współcześnie preferuje się znajdowanie miejsca na wiatę i powierzchnię oczekiwania
poza światłem chodnika, na wysuniętej platformie,
którą łatwo urządzić kosztem pasa do parkowania.
Sprawdza się to szczególnie dobrze w przypadku stosunkowo niewielkiego ruchu samochodów, które
oczekując na światłach nie zablokują podjazdu do
peronu. W ten sposób powracamy do konieczności
ograniczania liczby samochodów w śródmieściu.

7. Rowery
Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości rower
stanie się jednym z najpopularniejszych sposobów
przemieszczania się w miastach, szczególnie położonych na terenach płaskich. W znacznej mierze będzie
to po prostu wynikiem poszukiwania przez nowe
pokolenia alternatywnego sposobu życia, a także
prostej kalkulacji strat i zysków. Użyteczność roweru
zwiększa obserwowany w krajach rozwiniętych trend

„powrotu do miast”, przejawiający się intensyfikacją
funkcji i zagospodarowania terenu. Już dzisiaj np.
w poddanych gentryfikacji dzielnicach Berlina „młode mieszczaństwo” używa roweru wyraźnie chętniej
niż samochodu. W zwartym mieście można nim
dotrzeć do celu przynajmniej tak samo szybko, jak
transportem publicznym, a unika się konieczności
oczekiwania i dochodzenia. Dlatego tak nieoczekiwanym sukcesem stało się wprowadzenie rowerów
publicznych. Jest z nimi jednak istotny problem: czy
aby nie przyciągnęły one raczej dotychczasowych
pasażerów tramwajów i autobusów, niż użytkowników samochodów? Jeśli tak, to nie jest to dobra
wiadomość z punktu widzenia rozwoju transportu
zbiorowego i ograniczania ruchu samochodowego.
Niewątpliwie popularności rowerów sprzyja istnienie przeznaczonej dla nich infrastruktury. Może
ona składać się z tras szybkich, nawet prowadzonych
obok kompleksów zabudowy, jak też z tras prowadzonych przez ulice handlowe. Obie te kategorie są
potrzebne. Problem w tym, że w śródmieściu rzadko
jest miejsce na dodatkową infrastrukturę, trzeba więc
poszukiwać dla niej miejsca kosztem czegoś innego.
Przy prowadzeniu tras rowerowych uczęszczanymi
chodnikami dochodzi do konfliktu z pieszymi (są
uczęszczane strefy piesze, w których jazda rowerem
jest zakazana). Z kolei prowadzenie ich jezdniami
oznacza konflikt z użytkownikami samochodów,
którym trzeba zwęzić jezdnie.
Mimo tego w imię bezpieczeństwa wiele miast
wydziela pasy rowerowe raczej na chodnikach, lub
jeśli się da obok nich. Często, przy prosamochodowej polityce zarządów dróg, rowerzystów stawia się
wówczas na podporządkowanej pozycji, podobnie jak nielubianych pieszych. Nie jest to wszakże
żadna gwarancja bezwypadkowości: rowerzyści
bywają szczególnie narażeni zwłaszcza na wlotach
bocznych ulic i to także wtedy, gdy akurat samochody nie pędzą. Być może więc polityka „spychania”
rowerów poza jezdnie wymaga przemyślenia; władze
Wiednia podobno zamierzają z niej zrezygnować.
Infrastruktura rowerowa rodzi wiele problemów,

Odzyskajmy centra miast
str.
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których nie sposób zadowalająco rozwiązać bez
współpracy i wzajemnej życzliwości wszystkich
użytkowników dróg. Łatwiej o nie tam, gdzie nie
ma szybkiego ruchu samochodów.
Wizja miasta opierającego się w znacznej mierze na ruchu rowerowym ma przy tym dalsze konsekwencje. Pojawi się np. kongestia rowerowa, która
wymusi – podobnie jak miało to miejsce w przypadku samochodów – zwiększenie liczby dróg. Pytanie
tylko, czy będzie na to miejsce. Co więcej: powstaje zapotrzebowanie na parkingi rowerowe, a także,
co gorsza, na zaplecze socjalno-higieniczne u celu
podroży. To z kolei rodzi wymagania wobec funkcji
budynków biurowych, szkół czy obiektów kultury.

15.

nym. Tym niemniej organizacja ruchu nigdy nie jest
„ortodoksyjna”, ale stanowi raczej kompromis między chęcią eliminacji ruchu kołowego z wrażliwych
miejsc a skróceniem dróg dojazdu.
Sama strefa piesza nigdy nie jest zupełnie wolna
od ruchu samochodowego: występuje stopniowanie
ograniczeń. Największe restrykcje dotyczą zwykle ulic
handlowych, gdzie regularnie dopuszcza się tylko ruch
dostawczy. Od zupełnego wyłączenia można nieraz
odstąpić w godzinach wieczornych i nocnych. Kiedy
indziej można ustanowić wyłączenie tylko w wybrane
dni. Oczywiście pojazdy transportu publicznego mają
wolny wjazd na swoje wyznaczone trasy.
Gandawa. Przykład belgijskiej Gandawy (250
tys. mieszkańców, aglomeracja ~350 tys.) ilustruje
układ strefy pieszej o rozciągłości ok. 800 × 700 m.
Głównymi ulicami strefy przejeżdżają tramwaje,
w tym wąską Veldstraat. Nietypowym i być może
nieco ryzykownym elementem ich sieci jest rozbudowany do czterech torów węzeł przy najważniejszym

Przypadki modelowe
Większość europejskich miast ma układy przestrzenne o genezie średniowiecznej, z nieregularną, zwykle
koncentryczną siatką ulic. Centralne przestrzenie ulic
i placów zajmuje zazwyczaj strefa piesza. Jej układ
i obrys mogą być bardzo skomplikowane, podobnie
jak układ ulic z dopuszczonym ruchem samochodowym. Ten ostatni wynika z lokalnych uwarunkowań,
z których najważniejsze to lokalizacja reprezentacyjnych obiektów i przestrzeni, uczęszczanych ciągów
usługowych oraz parkingów, przebieg linii transportu
publicznego. Zwykle nie może on przybrać formy
czytelnej na mapie od pierwszego wejrzenia, nie jest
to nawet celem. Mieszkańcy miasta mają bowiem doskonale opanowaną topografię, a użytkownicy samochodów wcale nie muszą mieć najwygodniejszego
dostępu do śródmiejskich parkingów. Jeśli chodzi zaś
o zmotoryzowanych gości miasta, to najlepiej będzie,
jak pozostawią samochody na parkingach P+R na
obrzeżach centrum i dojadą transportem publicz-

Ryc. 15-1. Śródmieście Gandawy – strefa piesza w mieście zabytkowym z wrysowanymi liniami tramwajowymi i autobusowymi (czarna linia przerywana). Stan
sprzed 2017 r. Zaznaczona wewnętrzna obwodnica
łącząca parkingi (obecnie nieaktualna). Obwodnica
zewnętrzna poza rysunkiem
Źródło: witryna stad.gent [dostęp: 2013], rys. autora

Dlaczego powinno się ograniczać liczbę samochodów...
str.
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Ryc. 15-2. Śródmieście Gandawy – nowe strefy ograniczenia ruchu z wyróżnionymi obszarami „wolnymi od samochodu”, wprowadzone w 2017 r. Wewnętrzne połączenia między parkingami zostały zlikwidowane
Źródło: witryna stad.gent [dostęp: 2017]

skrzyżowaniu miasta. Strefa piesza znajduje się wewnątrz ustanowionego w kwietniu 2017 r. autovrij
gebied (obszaru wolnego od samochodu), w którym
mogą poruszać się tylko pojazdy autoryzowane, jednak i one nie mogą parkować na terenie publicznym.
Obszar ten otoczony jest pierścieniem, w którym obowiązują restrykcje dla parkowania wobec samochodów z zewnątrz. Pierścień podzielony jest z kolei na
sektory, między którymi w wielu miejscach uniemożliwiono przejazd za pomocą przeszkód fizycznych lub
rogatek z kamerami. Dostać się do nich można w zasadzie tylko z zewnętrznej obwodnicy, złożonej z ulic
różnej klasy technicznej, składających się na nieregularny ring o średnicy 2-3 km. Dla dojazdów docelowych wytypowano główne ulice, poza nimi penetracja
kwartałów mieszkaniowych jest utrudniona skomplikowaną organizacją kierunków ruchu. Oznacza to

zniechęcanie do użycia samochodu przez wydłużanie
dróg przejazdu. Celem jest dalsze zmniejszenie ruchu
samochodów i eliminacja korków na trasach tramwajowych. W dzielnicach centralnych tramwaje w zasadzie nie dysponują wydzielonymi torowiskami, a ulice
są wąskie lub bardzo wąskie. Dodatkowym elementem polityki transportowej są opłaty za parkowanie,
obowiązujące właściwie we wszystkich intensywniej
zabudowanych dzielnicach, a nie tylko w śródmieściu.
W centrum istnieje kilka parkingów kubaturowych, na
których nie ma ograniczeń czasowych, ale parkowanie
12-godzinne i dłuższe może kosztować nawet 26 euro
(lato 2017). Mieszkańców natomiast na pewno cieszy fakt, że płacą bardzo niewygórowane stawki: za
parkowanie całodobowe 70 euro miesięcznie, a za
nocne – tylko 25. Dla osób z zewnątrz stawki wynoszą odpowiednio 270 i 80 euro. Jak widać gwarancja
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Ryc. 15-3. Śródmieście Gandawy – przykładowe rozdzielenie układów dróg samochodowych na granicy
stref pierścienia zewnętrznego; jednocześnie „śluza
tramwajowa”
Źródło: witryna stad.gent [dostęp: 2017]

Ryc. 15-4. Gandawa – strefy płatnego parkowania.
W najbardziej centralnej strefie, zaznaczonej na
czerwono, zakazane jest parkowanie na ulicy dłużej
niż 3 godziny
Źródło: witryna stad.gent [dostęp: 2017]

Ryc. 15-5. Gandawa – ścisłe centrum bez samochodów. Widoczna część rozbudowanego układu torowego tramwajów, całkowicie „zatopionego” w strefie pieszej
Fot. autora, 2017

48. Witryna miasta stad.gent
[dostęp: VIII 2017].

parkowania dla mieszkańców realizowana jest przez
odpowiednie taryfy. Na ulicach natomiast w godzinach 9.00-19.00 obowiązuje zakaz parkowania dłużej
niż 3 godziny. Można parkować bezpłatnie dopiero po
północy (do 9.00 rano)48.

Mimo że Gandawa z całą pewnością nie może
być „miastem samochodowym”, z powodu fizycznego ukształtowania powierzchni oraz ze względu
na ograniczenia wprowadzone w śródmieściu, i tak
pozostaje miejscem, gdzie udział samochodu w po-
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dróżach jest bardzo duży. W 2012 r. sięgał on 47%,
ale od 2008 r. wyraźnie spadał: we wspomnianym
roku wynosił aż 60%. Jednocześnie znacząco wzrastał udział „ruchu miękkiego”: z 32% w 2009 r. do
44% w 2012 r.49 Wolno to uznać za jeden z najwyższych odsetków w Europie. Jednocześnie transport
publiczny nie osiągał nawet 10%. Inne dane pokazują, że użycie samochodu w podróżach na zakupy
jest minimalnie niższe niż średnia, a dużo wyższe
w przypadku podróży służbowych 50. Znaczący
udział samochodu, choć w skali całego miasta (a nie
śródmieścia), ilustruje dość zadziwiające i trudno
wytłumaczalne zjawisko. Polega ono na wyraźnym
odstawaniu statystyk mobilności od rzeczywistej
sytuacji w obrębie miejskich przestrzeni, które akurat w centrum Gandawy na pewno nie są zdominowane przez ruch kołowy. Można stąd wnioskować,
że ograniczenia dla ruchu samochodów w śródmieściu nie wpływają zasadniczo na strukturę modalną
przemieszczeń. Mimo to zdecydowano się na dalsze
kroki w tym zakresie, których wyrazem jest nowa
organizacja ruchu z 2017 r. Czas pokaże, na ile okażą
się one skuteczne w zmienianiu zachowań komunikacyjnych.
Strasburg. Śródmieście alzackiego Strasburga
(276 tys. mieszkańców, aglomeracja 484 tys.), położone na wyspie Grande Île otoczonej ramionami
rzeki Ill, również odznacza się średniowiecznym
układem przestrzennym. XIX w. dodał wiele otaczającej je struktury, opartej na regularnym układzie
i prostych, dość szerokich ulicach. Obejmuje ona
również dwa okazałe, neobarokowe układy osiowe
powstałe w czasach wilhelmińskich.
Strefę pieszą, o wielkości ok. 1000 × 600 m,
urządzono na obszarze staromiejskim, jednak nie na
całym. Podobnie jak w Gandawie, diagonalny przejazd przez nią możliwy jest tylko tramwajem, dysponującym dwiema liniami średnicowymi. Pierwszą
z nich oddano do użytku w 1994 r., drugą w 2000 r.,
kolejna rozbudowa na obrzeżach centrum miała
miejsce w 2007 r. Na przecięciu obu średnic urządzono przystanek zaakcentowany pierścieniowym

49. Witryna EPOMM, www.
epomm.eu [dostęp: VIII 2017].
50. B. Van Cauwenberge,
Mobiliteit in Gent, ok. 2013;
na witrynie stad.gent [dostęp:
VIII 2017].

Ryc. 15-6. Śródmieście Strasburga – strefa piesza
w części zabytkowej, przecięta liniami tramwajowymi. Obwodnica o średnicy ok. 2-3 km. Zaznaczono
zalecane dojazdy do publicznych parkingów
Źródło: www.strasbourg.eu [dostęp: 2011]

dachem, który swego czasu, wraz z szokująco nowatorskim wyglądem tramwajów, był „ikoną nowej
mobilności” w miastach francuskich. Samochodom
służą jednak ogólnodostępne przejazdy przez strefę
pieszą dopuszczone na pętlicach, które prowadzą
do dwóch parkingów. Pozostała część wąskich ulic
staromiejskich jest przejezdna dla samochodów, ale
stanowi zwykle ciągi i place pieszo-jezdne.
Obszar utrudnionej penetracji samochodami,
obejmujący całą Grande Île, rozciąga się na powierzchni ok. 1,5 ×1 km. Otacza go kombinacja
ogólnodostępnych ulic, o miejscami dość skomplikowanym przebiegu. Dlatego zalecana obwodnica
wewnętrzna jest położona trochę dalej, tworząc pierścień o średnicy do 3 km, przebiegający w nowszych
dzielnicach. Struktury XIX-wieczne mają klasyczne ulice z wydzieleniem jezdni. W odróżnieniu od
Gandawy poza strefą pieszą nie stosuje się żadnych
środków mających fizycznie oddzielić od siebie poszczególne części pierścienia otaczającego.
Na terenie całego śródmieścia istnieje ponad
14 tys. (!) płatnych miejsc parkingowych na jezdni
w obrębie stref centralnych, 481 miejsc poza nimi na
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Ryc. 15-7. Strasburg – śluza tramwajowa na wjeździe
na Grande Île
Fot. autora, 2004

51. Witryna www.strasbourg.
eu/fr/vie-quotidienne/stationnement/stationnement-payant
[dostęp: VIII 2017].

Ryc. 15-8. Strasburg – skrzyżowanie obu linii tramwajowych na placu Homme-de-fer, widoczny wjazd do
jednego z krótkoterminowych garaży śródmiejskich
Fot. autora, 2004

Ryc. 15-9. Strasburg – przystanek tramwajowy w staromiejskiej strefie pieszej
Fot. autora, 2004

Ryc. 15-10. Śródmieście Strasburga – strefy płatnego parkowania na ulicach. Strefy czerwona i żółta –
parkowanie do 2 h w dni robocze, strefa zielona – do
3 h. Ponadto na zewnątrz kółkami oznaczono strefy
niebieskie, gdzie dozwolone jest wyłącznie parkowanie do 1 h
Źródło: www.strasbourg.eu [dostęp: VIII 2017]

zones bleues (także przykrawężnikowych) oraz 10 tys.
miejsc w ogólnodostępnych garażach. Do tego na
peryferiach funkcjonuje ponad 4 tys. miejsc na parkingach P+R51. Strefy centralne parkowania są trzech
rodzajów, różniących się taryfą i dopuszczalną długością parkowania – dwie wewnętrzne maksimum 2 h,
jedna – 1 h. Co ciekawe, na czas przerwy obiadowej
wydłuża się dopuszczalny okres parkowania do 2,5 h.
Strefy niebieskie są rozmieszczone punktowo na terenie miasta w najbardziej uczęszczanych miejscach
i dopuszczają parkowanie tylko do 1 h. Mieszkańcy
mają specjalne prawa do nieograniczonego czasowo parkowania w swojej strefie zamieszkania wedle
zaniżonej taryfy na podstawie wykupionego abonamentu (15 euro miesięcznie).
Pięć garaży w śródmieściu, w tym cztery położone na obszarze staromiejskim, również jest przeznaczonych do parkowania krótkoterminowego. Kilka
bardziej zewnętrznych dzieli się na dwie kategorie,
parkowania średnioterminowego i długoterminowego, zależnie od położenia. Czas postoju reguluje
się opłatami: parkingi krótkoterminowe stosują taryfę progresywną, a długoterminowe – degresywną.
Osoby z zewnątrz, które potrzebują dłuższego postoju, mogą kupić abonament jednodniowy za niewygórowaną cenę, uzależnioną od strefy lub zasięgu
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Ryc. 15-11. Strasburg – zmiana struktury modalnej dojazdów do śródmieścia w okresie rozbudowy sieci tramwajowej, z podziałem na dzielnice nią obsługiwane (dwie pierwsze kolumny) i pozostałe obszary
Źródło: ADEUS, Enquête ménages déplacements 2009

uprawnienia (np. na wszystkie strefy śródmiejskie
– 11 euro). Mieszkańcy, którzy mają prywatny garaż
z dojazdem możliwym wyłącznie przez strefę pieszą,
mogą bezpłatnie uzyskać plakietkę uprawniającą do
przejazdu.
Podobnie jak w Gandawie, mimo ograniczeń
ruchu i parkowania samochód utrzymuje wysoką
pozycję w strukturze dojazdów do śródmieścia,
szczególnie z obszarów bez dostępu do tramwaju
(w tym terenów zamiejskich). Widoczny jest jednak również wyraźny spadek jego roli, z pierwotnych 60% do 37%, w korytarzach obsługiwanych
przez tramwaj52. Jest to znacznie mniej niż średnia
dla całej aglomeracji (50%). Od Gandawy różni się
Strasburg nieco większą popularnością transportu
publicznego, która w skali aglomeracji wynosi ok.
13%, a w dojazdach do śródmieścia sięga 33%. Co
ciekawe, śródmiejskie przekształcenia wpłynęły też

pozytywnie, choć w nieco mniejszym stopniu, na
popularność autobusów i podróży autobusowo-tramwajowych w dzielnicach niemających dostępu
do tramwaju. O tym, że mieszkańcy śródmieścia aż
w 67% przypadków wybierają „mobilność aktywną”, była już mowa wcześniej. Mają do tego całkiem
przyjazne środowisko.
Göteborg. Pochodzący z trzeciej dekady
XVII w. układ centrum szwedzkiego Göteborga
(570 tys. mieszkańców), odciętego pierścieniem
zachowanych częściowo bastionów od nowszych
części śródmieścia, może być przykładem poradzenia sobie z samochodową presją wywieraną na
prostokątną siatkę ulic. Rozległość centrum to ok.
1,1 × 1,5 km. Siatka ta składa się z licznych wąskich
ulic o szerokości ok. 7 m, przeciętych układem południkowych, ponadtrzydziestometrowych arterii,
które powstały w wyniku zasypania kanałów (Östra

52. Agence de développement
et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise,
Observatoire départemental
des déplacements, Enquête
ménages déplacements 2009.
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Hamngatan i Västra Hamngatan). Poprowadzono
nimi osiowo linie tramwajowe, które do dzisiaj
doskonale funkcjonują. Ulice te są wystarczająco
szerokie, by po bokach torów znalazło się miejsce
na pary jezdni. Po torach tramwajowych prowadzi
się też ruch autobusów miejskich i podmiejskich.
Na Östra Hamngatan sumaryczne obciążenie trasy w godzinach szczytu należy do największych

Ryc. 15-12. Centrum Göteborga – staromiejski układ
szachownicowy przecięty liniami tramwajowymi,
z których uczyniono trudno przekraczalne bariery
dla samochodu. Prawie całkowicie wyeliminowano
w ten sposób możliwość przejazdu przez cały obszar
(wyjątek stanowią autobusy i taksówki). Większość
bocznych ulic, bardzo wąskich, przekształcona
w „strefy zamieszkania”
Źródło: OpenStreetMap

na świecie. Ponadto torowiska przebiegają na nabrzeżach zachowanego kanału, także w połowie już
nieistniejącego.
Strefa piesza wygląda osobliwie. Północnowschodnią część obszaru zajmuje śródmiejska galeria handlowa Nordstan z towarzyszeniem biurowców, pochodząca z przełomu lat 60. i 70., powstała
na miejscu całkowicie „oczyszczonym” z pierwotnej
zabudowy. Układ jej zadaszonych i ogrzewanych
zimą pasaży odpowiada pierwotnej siatce ulic i stanowi właśnie ścisłą strefę pieszą. W innych fragmentach staromiejskich stanowią ją niektóre wąskie
ulice. Większość pozostałych jest ciągami pieszo-jezdnymi, którymi można przejechać, ale którymi
się raczej nie jeździ. Można więc powiedzieć, że
większość centrum miasta jest obszarem dominacji
ruchu pieszego.
Prawdopodobnie gdyby na opisanych wyżej
szerszych ulicach dopuszczono nieograniczony ruch,
szybko stałyby się stale zakorkowanymi arteriami.
Zamiast tego, po pierwsze, dokonano uspokojenia
ruchu przez zawężenia i wyłamania osi na przejściach dla pieszych, wprowadzenie ruchu rowerowego i parkowania przykrawężnikowego, wreszcie
przez zastosowanie kamiennego bruku z asfaltowym
pasem dla rowerów położonym w świetle pasa dla
samochodów. W ten sposób wielkie arterie w strukturze i kompozycji miasta, w układzie drogowym
stały się zwykłymi ulicami dojazdowymi.
Po drugie: osobliwością układu cyrkulacji
kołowej centrum jest potraktowanie linii tramwajowych jako barier trudno przekraczalnych dla

Ryc. 15-13. Göteborg – wylot jednej z wąskich ulic na
Östra Hamngatan
Fot.: Google Street View

Ryc. 15-14. Göteborg – Östra Hamngatan z pasem tramwajowo-autobusowym i z ruchem uspokojonym
Fot.: Google Street View
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Ryc. 15-15. Göteborg – Gustaf Adolfs Torg, główny
plac miasta. Nakaz skrętu w prawo na skrzyżowaniu
z linią tramwajową
Fot. autora, 2003

samochodów, wskutek czego powstał system podobszarów, dostępnych tylko z danego fragmentu
obwodnicy. Ta ostatnia jest prawidłowa tylko od
strony południowej. Od północnej, gdzie znajduje
się nabrzeże portowe, przekształcono ją w dojazd
i częściowo rozcięto, aby wzmocnić powiązania
między miastem a nabrzeżem, gdzie zlokalizowano
ważne obiekty reprezentacyjne. Większość ruchu
skierowano do tunelu (otwartego w 2006 r.), którym prowadzi się też ruch daleki i ciężki. Można
się do niego dostać bezkolizyjnymi węzłami na obu
krańcach centrum.
Pewna liczba miejsc parkingowych rozrzucona
jest po szerszych ulicach centrum, włączywszy główne, którymi jeżdżą tramwaje. Są też dwa kubaturowe parkingi na łącznie ok. 3,2 tys. miejsc. Wszystkie
objęte są najwyższymi poziomami taryfowymi stosowanymi w mieście – 40 koron za godzinę lub 30
koron aż do nocy (8.00-22.00, w nocy i rano – tylko
2 korony za godzinę)53.
Centrum miasta jest strefą, do której ciężarówki o długości powyżej 10 m mogą wjeżdżać tylko
w godzinach 6.00-8.00. Reguluje to kwestię najbardziej uciążliwych dostaw. Podobnie, jak w innych
miastach szwedzkich, istnieje też miljözon („strefa
środowiskowa”). Obejmuje ona śródmieście i otaczające je dzielnice. Autobusy i duże ciężarówki

mogą bezterminowo wjechać, o ile spełniają normę
Euro VI, pozostałe niekoniecznie, zależnie od daty
pierwszej rejestracji54.
Dostępne dane wskazują, że ogólnomiejska
struktura modalna przemieszczeń jest w Göteborgu
korzystniejsza niż w obu dotychczas opisywanych
miastach – mimo że większość ulic jest wygodniejsza do jazdy samochodem. Jego udział zmniejszył
się znacząco, z 50% w 2006 r. do 41% w 2014 r.,
transportu publicznego odpowiednio zwiększył
z 26% do 28%, ruchu pieszego zaś – z 15% do
24%55. Należy spodziewać się dużo bardziej zrównoważonych wskaźników dla samego śródmieścia,
ale nawet w skali ogólnomiejskiej udział tramwajów
i autobusów w przewozach należy do największych
w Europie Zachodniej w miastach porównywalnej
wielkości.
Portland (stan Oregon). Trudniejszym zadaniem jest rozwiązanie układu cyrkulacji kołowej
w śródmieściach na siatce prostokątnej o znacznie większej skali niż w Göteborgu. Najlepiej, jak
się wydaje, poradzono sobie z tym w Portland
(640 tys. mieszkańców, aglomeracja: 2,5 mln),
które skądinąd jest głównym przykładem amerykańskiego miasta zarządzanego w duchu Nowego
Urbanizmu już od lat 70. XX w. Podobnie, jak
w przypadku Melbourne, mamy tu do czynienia
z dobrze utrzymanym i gęsto zabudowanym śródmieściem, otoczonym wielkim „morzem” suburbiów.
Siatka ulic downtown jest wyjątkowo gęsta –
kwartały mają boki ok. 80-metrowe. Ulice są dość
szerokie, zazwyczaj mają od 18 do 22 m. Wszystkie
są jednokierunkowe, ale całkowicie przejezdne dla
samochodów. W samej organizacji wewnętrznej sieci
drogowej w Portland nie ma więc nic szczególnego.
Brak zatem typowej „europejskiej” strefy pieszej,
jeśli pominąć nieliczne place, w tym specjalnie
utworzony w jednym z kwartałów Pioneer Square,
dzieło zainicjowane przez ruch obywatelski, a potem
zrealizowane przez miasto. Pełni on teraz funkcje
głównej przestrzeni publicznej śródmieścia.

53. Mapa parkingów na
witrynie Göteborgs Stad, URL:
goteborg.se/wps/portal/start/
parkeringstillstand-och-parkeringsplatser/parkera/parkeringskartor/bilparkering--karta/.
54. Witryna Göteborgs Stad,
URL: goteborg.se [dostęp: VIII
2017].
55. Dane EPOMM [dostęp:
VIII 2017].
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Ryc 15-16. Śródmieście Portland (Oregon) – układ szachownicowy bez strefy pieszej, z niektórymi ulicami
obsługiwanymi przez tramwaje i autobusy. Wszystkie
ulice są dostępne dla samochodów, ale na tyle szerokie, że po zwężeniu jezdni część z nich można było
wyposażyć w „małą architekturę”. Autostradę miejską przekracza znacznie więcej ulic, niż tu pokazano
Źródło: WikiComm, PD

Ryc. 15-17. Portland – SW 5 th Avenue z torem szybkiego
tramwaju i pasem autobusowym. Przystanek tramwajowy zlokalizowano poza jezdnią
Fot.: Steve Morgan, 2011, WikiComm, CC-BY-SA-3.0

Dlaczego więc Portland jest tak nietypowe?
Dlaczego, gdy patrzymy na nie z góry, nie widzimy hektarów parkingów otaczających śródmieście, tak charakterystycznych dla miast w USA, a te, które były, znikły
pod zabudową na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
(i wciąż znikają)? Nie widzimy też specjalnie wiele powierzchni zajętych przez węzły autostradowe, które są
kolejnym atrybutem większości „kołnierzy śródmiejskich” miast Ameryki Północnej. Śródmieście wydaje się
dość płynnie przechodzić w przedmieścia, oddzielone
od niego co prawda pasem zagłębionej autostrady, ale
bez towarzyszącego jej zwykle kołnierza pustek parkingowych, składów albo zgoła terenów opuszczonych.
Przyczyną jest polityka przestrzenna, będąca
konsekwencją narzuconego przez władze stanowe
obowiązku ograniczania rozrostu aglomeracji (1973).
Doprowadziła ona z czasem do próby reorientacji
modelu rozwojowego na intensywny, czego wyrazem stała się troska o zachowanie aktywnego i wielofunkcyjnego śródmieścia. Już wtedy zauważono, że
nabrzeżna droga ekspresowa odcina centrum od rzeki,
więc ją zamknięto (1974), a na jej terenie z czasem
powstał park. Głównym narzędziem miała być nowa
polityka transportowa, zorientowana na transport publiczny, oraz koordynacja z nią intensywności zagospodarowania terenu. Zintegrowano system miejskich
autobusów. Przełomową inwestycją stało się otwarcie
w 1986 r. pierwszej linii szybkiego tramwaju, który
obsługuje dalekie przedmieścia, a w śródmieściu ma
torowiska w jezdni. Od 2001 r. funkcjonuje też tramwaj lokalny, którego zadaniem jest obsługa centrum
i dzielnic wewnętrznych. Oba systemy są sukcesywnie
rozbudowywane. Najnowszym celem, któremu ma to
służyć, jest jak najlepsze powiązanie ze śródmieściem
dzielnic podlegających rewitalizacji – obszaru poprzemysłowego Waterfront i drugiej strony rzeki. W tych
rejonach tramwaj wyprzedza intensywne zagospodarowanie. W decyzjach budowlanych, w zakresie
parkowania, wprowadzono normatywy maksymalne,
a nie minimalne: co najwyżej 7-20 miejsc na 1000 m2
powierzchni biurowej oraz 10 miejsc na 1000 m2 powierzchni sklepów. W realiach USA są to wartości
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Ryc. 15-18. Portland – SW 5 th Avenue, jedno ze skrzyżowań śródmiejskich. Pas tramwajowo-autobusowy
wyraźnie wyróżniony ciemnym asfaltem sugerującym
uprzywilejowanie, samochód po prawej na pasie ogólnodostępnym. Brak sygnalizacji świetlnej. Rysunek
posadzki, drzewa i „mała architektura” nadają miejscu ludzką skalę
Fot.: Google Street View

Ryc. 15-19. Portland – przystanek szybkiego tramwaju
przy Pioneer Square
Fot.: Google Street View

Ryc. 15-20. Portland – NW 11 th Avenue, obrzeża centrum.
Kwintesencja miasta: plac, pierzeje wielopiętrowych
domów, ulica z tramwajem lokalnym, drzewa, „mała
architektura”
Fot.: Google Street View

Ryc. 15-21. Portland – plac w dzielnicy uniwersyteckiej z linią tramwaju lokalnego. Rzadko spotykane
bezpośrednie powiązanie kampusu z miastem
Fot.: Google Street View

bardzo restrykcyjne, chociaż w Europie wskaźnik
dotyczący biur zostałby uznany za dość liberalny56.
Najnowsze normy dotyczące nowych budynków
mieszkalnych, usytuowanych do 500 stóp od silnej
linii transportu publicznego, w ogóle nie wymagają
tworzenia miejsc parkingowych, o ile buduje się mniej
niż 30 mieszkań. Jeśli powstaje ich więcej niż 50, za
wystarczające uznano 0,33 miejsca na mieszkanie57.
Jednocześnie dbano o wygląd ulic śródmieścia,
wkładając wiele wysiłku w „małą architekturę” detalu
nawierzchni czy „mebli miejskich”, a przede wszystkim troszcząc się o uliczne zadrzewienia. Przepisy
budowlane wykluczyły długie elewacje, nie mówiąc
już o ścianach bez okien. Ulica i budynek mają się dobrze prezentować z perspektywy pieszego. Dzięki tym
działaniom prostokreślne ulice wcale nie wydają się nużące, a skala zabudowy, mimo że czasem duża – przy-

tłaczająca. Niestety, ta dbałość o detal dotyczy głównie
ulic, które pełnią przede wszystkim rolę korytarzy dla
tramwajów i autobusów, tzw. transit malls. Spełniają
one funkcje głównych przestrzeni publicznych miasta, podczas gdy pozostałe wciąż są przede wszystkim
arteriami samochodowymi, choć objętymi kontrolą
w zakresie przyjaznych pieszemu form budynków.
Umiejętnie używając systemu podatkowego i przepisów budowlanych promuje się powstawanie w śródmieściu wielokondygnacyjnych domów mieszkalnych,
a zwalcza utrzymywanie terenów niezabudowanych
jako parkingów. Nowa zabudowa o mieszanej funkcji,
z usługowymi parterami, w wielu miejscach Portland
stała się rzeczywistością. Przewidywany dalszy wzrost
miasta ma być wciąż przede wszystkim intensywny,
w formie powstawania wysokiej zabudowy mieszkalnej i biurowej na nielicznych już niezabudowanych

56. Central City Transportation
Management Plan z 1999 r., za:
North Corridor Interstate MAX
Corridor Project, Final Environmental Impact Statement,
Metro, Tri-Met, US DOT, X 1999,
str. 5-25.
57. City of Portland, Off-Street
Parking. Management and
Guiding Policies, City of Portland
Bureau of Transportation, 2016.
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58. Central City Districts, na
witrynie miasta Portland, URL:
www.portlandoregon.gov/
bps/69862 [dostęp: VIII 2017].
59. Mixed Used Zones Project.
Early Implementation of the
2035 Comprehensive Plan.
Recommended Draft, August
2016, Bureau of Planning And
Sustainability, City of Portland,
2016.
60. Bureau of Planning And
Sustainability, City od Portland,
Central City 2035. Vol. 1: Goals
And Policies, Recommended
Draft, VII 2017.

kwartałach śródmieścia. Portland rośnie, a duża część
tego wzrostu nastąpi w Central City. 30% spodziewanego
wzrostu ma się dokonać na 3% powierzchni miasta58.
Zamierza się obecnie wyjść z formułą stref wielofunkcyjnych poza śródmieście59. Ma to sprzyjać koncentracji mieszkańców wzdłuż linii transportu zbiorowego
i wokół jego węzłów, a w dalszej perspektywie zmniejszyć ich uzależnienie od samochodu. W warunkach
ugruntowanej tradycji planowania w USA, opartej na
monofunkcyjnym strefowaniu i promocji zabudowy
jednorodzinnej, jest to zmiana rewolucyjna. Ma ona
przyczynić się do powstania miasta bardziej zwartego,
miasta krótszych dróg do niezbędnych usług. W konsekwencji – do utrwalenia się pozytywnych przemian,
które już zaszły w śródmieściu.
Wzrost intensywności wykorzystania śródmieścia
(w tym liczby mieszkańców) ma się w ogóle nie przełożyć na zwiększenie dostępności samochodowej.
Wręcz przeciwnie: mówi się wciąż o zwiększeniu roli
ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego.
Przy zachowaniu możliwości dojazdu samochodem,
ruch ma być jednak wolniejszy, bardziej bezpieczny, a spodziewany przyrost kongestii równoważony
uprzywilejowaniem tramwajów i autobusów. Wiele
miejsca poświęca się formie ulic, które mają mieć

bardziej zróżnicowany charakter, by dostarczać różnorodnych wrażeń doświadczania miasta. Część ulic
została więc zakwalifikowana do jednej z trzech grup:
handlowo-usługowej (sklepy, gastronomia, rozrywka), bulwarowej (zielone aleje z intensywniejszym
ruchem) oraz „swobodnej” (flexible – ciągi pieszo-rowerowe o nieformalnym charakterze). Przewiduje
się też „zielony pierścień” w postaci zadrzewionej alei
służącej tyleż komunikacji, co rekreacji, a także handlową strefę pieszą przekraczającą niepostrzeżenie
wykop śródmiejskiej obwodnicy60.
Sukces długoletniej polityki wobec śródmieścia
wydaje się dowodzić immanentnej siły, która charakteryzuje tradycyjne centra. Każde bowiem ograniczenie dla ruchu samochodowego w warunkach wielkiej
amerykańskiej suburbanizacji wydaje się szczególnie
ryzykowne. Wielkie centra handlowe na peryferiach
to poważna konkurencja. A jednak wprowadzono system płatnego parkowania przykrawężnikowego i ograniczono jego czas. Parkingi skumulowano w licznych
garażach kubaturowych, w których pobiera się opłatę
progresywną, a od parkujących pracowników 12 do
15 dolarów dziennie lub co najmniej 200 dolarów za
miesiąc; stawki są więc niższe niż w Europie. W efekcie osiągnięto dość znacznie niższy udział samochodu

Ryc. 15-23. Struktura modalna przemieszczeń do pracy i do szkoły w Portland
Źródło: [a] Ang. Wikipedia , hasło Modal Share [dostęp: VIII 2017]; [b] 2014 Downtown Portland Business Census
& Survey , Clean & Safe, URL: www.cleanandsafepdx.com
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w dojazdach do śródmieścia niż w podróżach w całym
mieście. Były nawet lata, kiedy jego popularność była
mniejsza niż transportu publicznego, ale ulega to nieustannym wahaniom. Porównując jednak rolę ruchu
pieszego z omówionymi wcześniej śródmieściami europejskimi nadal widać istotną różnicę. Można więc
zrozumieć ambitne zamierzenia miasta nakreślone
w wizji Portland na 2035 r.

16.
Quo vadis, civitas?

Sygnały dochodzące z Zachodu zdają się świadczyć
o tym, że zaczyna się renesans miast, że zyskują one
na atrakcyjności, a ich populacje wzrastają. Czy jest

to wynikiem mody, która pojawia się naturalnie, bo
coś innego spowszedniało? Czy też wynikiem tego,
że powody, dla których kiedyś doszło do exodusu
na peryferie, przestały istnieć, gdyż przez dziesięciolecia zwalczano miejskie patologie, przeważnie
z niezłym skutkiem? Można pewnie stwierdzić,
że bez przygotowania środowiska miejskiego pod
kątem lepszej jakości życia nie nastąpi prawdziwa
odnowa miast, a „powrót” do nich okaże się zbyt
płytkim zjawiskiem, by wymusić kolejne korzystne
zmiany. Muszą się one odnosić w pierwszym rzędzie do transportu, a nie do formy urbanistycznej.
Działanie odwrotne – dostosowanie formy do transportu – nie tylko przekracza możliwości większości
społeczeństw, ale wręcz zabija atrakcyjność miast.
Współcześnie dostępne środki techniczne pozwalają
wystarczająco dobrze obsłużyć każdą formę przestrzenną miasta bez konieczności jej destrukcji i bez
szczególnych uciążliwości dla środowiska; pozostaje
jedynie kwestia ich doboru.

Działania na rzecz pożądanych przemian
miast dokonują się w dwóch obszarach:
kształtowania zachowań komunikacyjnych
mieszkańców (polityka transportowa) i polityki przestrzenno-inwestycyjnej. Jak czytamy w Zielonej Księdze na temat Środowiska
Miejskiego z 1990 r.: znaczącym rozwiązaniem
będzie tylko poważna zmiana struktury wykorzystania poszczególnych środków transportu
na rzecz publicznego zamiast indywidualnego, co pociągnie za sobą zmniejszenie poziomu ruchu zmotoryzowanego i jego wpływu na
centralne obszary miast61. Jednocześnie na-

61. Komisja Wspólnot Europejskich, Green Paper on the
Urban Environment. COM (90)
218 final, 27 VI 1990, str. 42.
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62. O tym zwłaszcza w nowszym dokumencie Komisji
Europejskiej: Zielona Księga:
W kierunku nowej kultury
mobilności, KOM (2007) 551,
25 IX 2007.

leży promować najbardziej przyjazne miastu
formy indywidualnego przemieszczania się:
rowery i ruch pieszy62 – wewnątrz śródmieść
i na kierunkach do nich prowadzących. Nawet
jeśli miasto jest rozległe i wielkie, ale zagospodarowane bez nieciągłości i „pustek”, zawsze
znajdzie się wystarczająco dużo użytkowników
infrastruktury „aktywnej mobilności” (albo
inaczej: „miękkiego transportu”) na bardziej
lokalną skalę.
Sukces warunkuje powiązanie zachęt do używania
przyjaźniejszych dla środowiska form przemieszczania się z jednoczesnymi ograniczeniami dla samochodów. Czasami wystarczy radykalna poprawa
wizerunku śródmieścia, chociaż lepiej, jeśli towarzyszy jej radykalna poprawa transportu zbiorowego.
Drugi obszar działania to ograniczanie wzrostu
ekstensywnego na rzecz intensywnego. Realizuje się
je przez intensyfikację zabudowy w obszarze już zagospodarowanym, np. w formie wypełniania pustek

poprzemysłowych, a także przez rewitalizację śródmieść. Do obsługi nowych obszarów rozwojowych,
w tym także często tych wewnętrznych, powinno się
dostosować układ transportowy, w jego ramach zaś
przede wszystkim sieć komunikacji zbiorowej i pieszo-rowerowej. Wszystkie te działania mają ostatecznie przynieść zmniejszenie skali mobilności, w tym
przede wszystkim ruchu samochodowego. Wtedy
będzie można mówić o „zrównoważonym rozwoju”
i wynikającej z niego „zrównoważonej mobilności”.

Ryc. 16-1. Zurych, Paradeplatz – śródmiejski węzeł
tramwajowy
Fot. autora, 2010

Ryc. 16-2. Gdańsk, Brama Wyżynna – śródmiejski węzeł
tramwajowy
Fot. autora, 2017
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Nie wiemy, jak się potoczą losy polskich miast,
stojących (z nielicznymi wyjątkami) w obliczu powolnej depopulacji i ucieczki lepiej sytuowanych mieszkańców na peryferie. Przy
czym owe peryferie to w Polsce niekoniecznie
kolonie domów rozproszone w strefie podmiejskiej, ale także źle zaprojektowane i skomunikowane, niedoinwestowane osiedla z minionej
epoki, które nie mogły ukształtować szacunku
dla „miejskości”. Tolerowanie samochodowego dyktatu w ich przestrzeni wynika w dużej
mierze z faktu, że poddane są one presji „suburbanitów”, wystarczająco wpływowych, by
dostępne środki inwestycyjne lokować w rozwój infrastruktury samochodowej, w złudnej
nadziei, że przyniesie im to poprawę jakości życia. Jednak „walka o ulice” rozpoczęła
się również w Polsce. Do głosu dochodzi pomału nowe pokolenie mieszczan, lepiej uświadomione i o innych ideałach, niż wciąż sprawujący władzę „podmiejscy uciekinierzy” – epigoni
modernizmu. Dla nich śródmieścia są pełne
wartości, z którymi się identyfikują i do których tęsknią, wyrósłszy nieraz w tworach prostackiej pseudourbanistyki powojennej.
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63. White Paper: European
transport policy for 2010: time
to decide, Komisja Wspólnot
Europejskich, Bruksela, 12 IX
2001, COM(2001) 370 final
(dalej WPETP), str. 85.
64. WPETP, rozdział
„O racjonalizację transportu
miejskiego”.

Latem 2017 r. nie jest już pewne, jak długo jeszcze
do poprawy jakości życia w miastach i ich śródmieściach będą do dyspozycji środki pomocowe Unii
Europejskiej. Nadal są one szansą, która jednak może
być zmarnowana. Komisja Europejska przyznaje, że
właściwie nie ma narzędzi, które narzucałyby skuteczne rozwiązania zastępujące samochód w miastach.
Dlatego Komisja ogranicza się do promocji dobrych
praktyk63. Przytoczmy więc, co się zaleca w odniesieniu do kongestii i destrukcji środowiska miejskiego przez samochody w Białej Księdze: Europejska
Polityka Transportowa na 2010 r.: Czas na Decyzje
z 2001 r.:
• rozbudowa, modernizacja i uprzywilejowanie
transportu publicznego, dostosowanie do potrzeb zmieniającej się struktury przestrzennej
miast i wzorca dziennego obciążenia;
• wprowadzanie tramwajów i metra, które okazują się zazwyczaj bardzo skutecznym magnesem
przyciągającym pasażerów, co pozwoliło powstrzymać dotychczasowe trendy rozbudowy
sieci drogowej;
• ograniczanie (albo przynajmniej ograniczanie
wzrostu) liczby miejsc parkingowych w śródmieściach;
• urządzanie infrastruktury rowerowej, a nawet
motocyklowej;
• tani transport miejski, z opcją współfinansowania abonamentów przez sektor prywatny;
• promocja metody car sharing w dojazdach codziennych;
• wprowadzanie stref płatnego wjazdu samochodów64.
Nowinki techniczne ostatnich lat – samochody
elektryczne, hybrydowe czy autonomiczne – nie rozwiążą problemów przestrzennych, a tylko częściowo
mogą mieć wpływ na poprawę czystości powietrza.
Główna linia skutecznego postępowania w sferze
transportu została zawarta w zacytowanych punktach. Wszystkie wymienione narzędzia są od dawna
znane i praktykowane, część z nich została opisana
w niniejszej publikacji. Jest wielką potrzebą chwili,

by z praktyk tych skorzystać. Śródmieścia polskich
miast muszą odzyskać atrakcyjność, ponieważ to
miasta, dużo bardziej niż przedmieścia i wsie, stanowią węzły gospodarki i cywilizacji, decydujące
o przyszłości – niezależnie od kontekstu geopolitycznego, w którym znajdzie się nasz kraj.

Wojciech Makowski

Jak zmieniać
mobilność w dobie
globalnej
konkurencji miast

2

Odzyskajmy centra miast
str.

76

1. Badania ankietowe wśród
mieszkańców Poznania dot.
infrastruktury rowerowej.
Raport z badań Public Profits
dla Urzędu Miasta Poznania,
grudzień 2015.
2. P. Matczak, Możliwości
i ograniczenia komunikacji
rowerowej w Poznaniu dostrzegane przez mieszkańców
miasta, „Kronika Miasta
Poznania” 1993, R.61 Nr 3/4, s.
422-435.
3. Wyniki kompleksowych badań jakościowych
w zakresie na temat
funkcjonowania komunikacji
miejskiej w Łodzi, dostępne
na: https://zpiotrkowskiej.
files.wordpress.com/2010/04/
komunikacja2008.pdf [dostęp:
15.09.2017].

Polityka transportowa nie jest racjonalna. Jest raczej
pełna racjonalizacji, uzasadniających dalszy rozwój
infrastruktury dla najmniej efektywnego środka
transportu – prywatnego samochodu. Gdyby była
racjonalna, pisanie kolejnych raportów, takich jak
ten, nie byłoby potrzebne. Mobilność miejska jest
jednak sferą, w której racjonalność codziennie ściera
się z przyzwyczajeniem. A może nawet – z tradycją.
To, jak codziennie poruszamy się do pracy czy
szkoły, staje się naszą drugą naturą. Ten czas – w autobusie, w samochodzie, na rowerze – należy do
nas. Jest pomostem pomiędzy życiem prywatnym
a publicznym. Ta potrzeba (codziennej krótkiej
podróży i związanego z nią czasu „pomiędzy”) jest
jednym z powodów, dla których, pomimo ciągłego
rozwoju metod komunikacji, wciąż tak mało osób
pracuje z domu. Niektórzy z nas potrzebują tego
czasu w podróży, żeby poczuć, że coś w życiu kontrolują – choćby swoje auto czy rower. Jeżeli droga
prowadzi przez atrakcyjną przestrzeń, podróż może
stać się uzależniająco przyjemnym doświadczeniem.
Ten czas bywa też chwilą odpoczynku od codziennych spraw. Mówią o tym chociażby nowe wyniki
badań nad zachowaniami rowerzystów. Dla wielu
z nich szczególnie cenne podczas jazdy na rowerze
jest odłączenie się od ekranów komputerów i komórek. Natomiast dla wielu podróżujących transportem publicznym ważna jest możliwość bezkarnego
podglądania innych ludzi lub poczytania gazety czy
przejrzenia Facebooka.
Biorąc pod uwagę, jak mocno są w nas zakorzenione doświadczenia codziennej podróży, łatwiej
zrozumieć protest przed jakimkolwiek naruszeniem
transportowego status quo, a zarazem codziennego
rytuału. Oczywiście, rytuał jest tym trudniejszy do
modyfikacji, im dłużej już trwa. Zwykle osoby starsze z większymi oporami przyjmują perspektywę
zmiany codziennych nawyków transportowych niż
osoby młodsze.
Nawyki są też obecne u miejskich decydentów,
co nie pozostaje bez wpływu na decyzje przez nich
podejmowane. Jednocześnie znanym fenomenem

jest niedocenianie otwartości mieszkańców na
wdrażanie działań promujących ekologiczne środki
transportu kosztem przestrzeni dla samochodów.
Szerokie badania opinii publicznej wykonane
w Poznaniu pod koniec listopada 2015 r. wskazały, że 44 % mieszkańców popierało wprowadzenie
pasów ruchu dla rowerów kosztem pasów ruchu
dla samochodów (przeciwnego zdania było 43%).
Ten wysoki poziom poparcia został odnotowany
w badaniu realizowanym w czasie warunków pogodowych niekorzystnych dla jazdy rowerem i przed
przeprowadzeniem w mieście jakiejkolwiek kampanii na rzecz takich rozwiązań1. Ponad 10 lat wcześniej, w 1992 r. (kiedy zdawało się, że wszyscy tylko
czekają, by wreszcie kupić sobie samochód) poznaniacy odpowiadali na podobne pytanie: „Czy Rada
Miejska powinna popierać rozwój komunikacji
rowerowej nawet, gdyby łączyło się to z utrudnieniami dla ruchu samochodowego (mniej miejsc do
parkowania w centrum, ograniczenia prędkości)?”.
Na tak podstawione pytanie twierdząco odpowiedziało wtedy 73% respondentów. Na bardziej radykalnie postawione pytanie „Czy uznałbyś za słuszną
decyzję o wyłączeniu z ruchu centrum Poznania?”
twierdząco odpowiedziało 60% badanych2. Jak widać, wraz ze wzrostem motoryzacji otwartość na
restrykcje wobec samochodów spadła, ale nadal
utrzymuje się na poziomie dziesięciokrotnie większym od aktualnego udziału rowerów w codziennym ruchu. Fakt ten sugeruje, że potencjalnych
rowerzystów jest wielokrotnie więcej niż obecnie
jeżdżących. Z kolei badania prowadzone w 2008
r. w Łodzi wykazały, że tylko 16% mieszkańców
odrzucało możliwość przemieszczania się transportem publicznym – choć jeździło nim wówczas
niecałe 46%3.
Wspomnieliśmy już o rytuałach, natomiast
w transportowej układance odgrywa rolę jeszcze
inny kulturowy czynnik – lęk o status. To on pcha
wiele osób do kupowania samochodów. Podkreślają
swój status, okazując co rano, że stać ich na samochód. Jak więc zareagujemy, gdy ktoś powie nam, że

Jak zmieniać mobilność...
str.

77

ten symbol się zdezaktualizował? Że oznacza dzisiaj, że nie jesteśmy „eko”, nie jesteśmy na czasie?
Oczywiście zaprotestujemy. Poczucie, że nasze zwyczaje są delegitymizowane, wyzwoli w nas energię
do stawiania oporu.
Z powyższych uwag można wysnuć wniosek,
że przy próbie zmiany obecnej polityki transportowej trudno będzie uniknąć konfrontacji z częścią
mieszkańców. „Każde osiedle ma swoje wymówki,
dlaczego zmiana sposobu, w jaki ludzie używają
swoich ulic, jest niemożliwa, niepraktyczna albo
po prostu szalona” – pisze Janette Sadik-Khan we
wstępie do swoich wspomnień z okresu zarządzania
nowojorskim transportem. Jednocześnie zmiany
te są konieczne, aby przyciągnąć do miast nowych
mieszkańców i zatrzymać tych o najbardziej poszukiwanych kompetencjach, którzy dzięki temu
mają największe możliwości wyboru miejsca do
życia. Pokolenie „millenialsów” (czyli urodzonych
po 1980 r. – to już prawie 20 roczników!) zwykle
widziało już wiele miast podczas dłuższych czy
krótszych wyjazdów. Mogą porównać, gdzie czuli
się dobrze, a który pobyt był nieciekawy lub niemiły. To pokolenie zwykle najpierw wybiera miasto,
w którym chce się osiedlić, a potem szuka pracy.
A skorelowanie pozycji w rankingach jakości życia
czy nawet rankingach jakości polityki rowerowej4
z trendami w zmianach liczby ludności jest jak
najbardziej widoczne. Firmy, które opierają się
na klasie kreatywnej, nie mają wyboru - po prostu
muszą lokować siedziby tam, gdzie takie osoby zechcą zamieszkać. Niedawno wiadomość o poszukiwaniu miasta na drugą (poza Seattle) siedzibę
ogłosił Amazon. Opublikowane warunki - dobry
transport publiczny, sieć tras rowerowych, możliwość wygodnego chodzenia - eliminuje większość
amerykańskich miast z rozgrywki. Ile miast polskich
je spełnia?
Jakie rady dla włodarzy miast wynikają z tego
stanu rzeczy? O czym należy pamiętać, chcąc zmienić obraz mobilności w swoim mieście?

1.

Kreuj przyjemne, codzienne
doświadczenia
Z tak sformułowanego zadania jasno wynika, jakie
środki transportu powinno się wspierać. Transport
zbiorowy z zasady nie jest przyjemny sam w sobie.
Stawką jest tutaj wolność od negatywnych wrażeń,
takich jak tłok, zimno, duchota itp. Jeżeli uda się
ją osiągnąć, podróż transportem zbiorowym stanie
się „przezroczysta”. O tym, że użytkownik transportu zbiorowego oceni swoje codzienne doświadczenie jako dobre, może zadecydować wysoki poziom satysfakcji z dojścia do przystanku pieszo.
I odwrotnie – niekorzystne dojście do przystanku
(konieczność chodzenia gęsiego po chodniku
z uwagi na zwyczaje parkingowe czy czekania powyżej 40 s na zmianę świateł) może wywoływać
poczucie upokorzenia. Odczuwany każdego dnia
na nowo dyskomfort ma dużą siłę i może prowadzić do przeniesienia się do samochodu, a nawet
do innego miasta.
Ogromny potencjał kreowania pozytywnych
doświadczeń kryje się natomiast w ruchu rowerowym. Trasy przez tereny zielone, przy zieleni,
skrótami niedostępnymi dla samochodów, przez
starówki czy nawet przez bramy budynków (słynny
przejazd przez Rijksmuseum w Amsterdamie) dają
dużo przyjemności. Uwaga: poprowadzenie tras rowerowych przy ruchliwych trasach samochodowych
na ogół nie jest wystarczające do zainspirowania
ruchu rowerowego o dużym natężeniu. Zapewnia
wyłącznie bezpieczeństwo, a nie doświadczenie,
które chciałoby się codziennie powtarzać. Jeżeli
rowerzyści mają uzyskać dwucyfrowy udział procentowy w ruchu miejskim, takie ścieżki nie mogą
dominować w miejskim systemie tras.

4. Zob. The Economists
Liveability Index, POLITICO’s
urban mobility index, The
Copenhagenize Bicycle-friendly
Cities Index (indeksy globalne),
ADFC-Fahrradklima-Test oraz
podobne wskaźniki federacji
rowerowych.
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2.

Konsultuj pomysły tak, aby
uzyskać opinie od ważnych grup
W polskich miastach dominują konsultacje społeczne w formie spotkań dla mieszkańców, często
o wiecowym charakterze. Jednak spotkanie „dla
wszystkich” tylko z pozoru nie wyklucza. Żadna
godzina spotkania nie będzie dogodna dla wszystkich. Nie jest to jedyny problem. Zaznacza się też
różnica w postrzeganiu tego, co dzieje się w internecie. Osoby młodsze uważają, że to, co odbywa się
online, jest równie ważne jak spotkania i dyskusje
w rzeczywistości. W związku z tym na spotkaniach

stacjonarnych są często nadreprezentowani starsi
mieszkańcy, podczas gdy młodsi wypowiadają się
w internecie. Ponadto osoby, które są zadowolone
z przedstawionego projektu, są mniej aktywne niż
te, które poczują się przezeń zagrożone. Czasowi
mieszkańcy na ogół nie biorą udziału w procesie
– choć to na nich, czy raczej na skłonieniu ich do
pozostania w mieście na stałe, powinno zależeć organizatorom.
Jak uzyskać dane, które pokażą rzeczywisty poziom poparcia dla istotnego projektu? Należały raczej przeprowadzać szerokie badania niż opierać się
wyłącznie na tym, co zostało powiedziane podczas
konsultacji. Warto też pamiętać, że wyniki ogólnodostępnych konsultacji mogą zostać wypaczone przez
osoby, które w danym miejscu wcale nie mieszkają.
Na przykład, jeżeli rozważamy poprawę jakości życia
za pomocą ograniczenia ruchu tranzytowego, warto

Ryc. 1. Amsterdam, Blankenstraat, 8 rano, czas dowozu dzieci do szkoły. Zabudowa wygląda na historyczną,
podczas gdy w rzeczywistości powstała w ciągu ostatnich pięciu lat. Posesje nie mają bezpośredniego dostępu do drogi dla samochodów, a jedynie do drogi rowerowej. Przed samo wejście do najbliższej szkoły można
dojechać tylko rowerem
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wiedzieć, czy opozycję wobec zaproponowanego
rozwiązania stanowią nasi mieszkańcy, czy może
mieszkańcy gminy... ościennej?
Poczyniona na początku uwaga o wieku mieszkańców może wzbudzać obawy o dyskryminację osób
starszych, ale faktem jest, że do zmiany nawyków
transportowych musimy przekonywać przede wszystkim młodych. Co do zasady, nawyki transportowe
kształtują się do 40. roku życia. Szczególnie ważne są
momenty, kiedy zmienia się mieszkanie, szkołę czy
pracę. Każda z takich zmian stanowi okazję, aby przekonać mieszkańców do aktywnej mobilności.
Niektóre miasta, świadome, że konkurują
o mieszkańców, uznają młodych ludzi zakładających
rodziny za kluczową grupę docelową. Rotterdam,
decydując o kształcie nowych terenów zabudowy,
stawia przed sobą bardzo jasny cel: odpowiedzieć na
potrzeby młodych rodzin z dziećmi, żyjących bez samochodu, zainteresowanych wożeniem dzieci coraz
modniejszymi w Holandii rowerami cargo.

3.

Komunikując, nie atakuj
dominującego stylu życia
W miastach, gdzie posiadanie i poruszanie się autem
jest już udziałem mniejszości, ostre wypowiedzi na
temat samochodów mogą generować zyski polityczne.
Wieloletni (2001-2014) mer Paryża, Bernard Delanoë,
nie wahał się stwierdzić, że „w dzisiejszych czasach
w dużych miastach nie ma miejsca dla samochodów”
– i bynajmniej nie utrudniało mu to reelekcji. Obecnie
władze Utrechtu, konkurującego z Amsterdamem
o studentów, mieszkańców i turystów, próbując prześcignąć większego rywala jeszcze lepszymi warunkami
do jazdy rowerem, również nie cofają się przed ostrymi
antysamochodowymi wypowiedziami.

W większości miast liczba mieszkańców poruszających się na co dzień samochodami jest na tyle
duża, nie powinno się tworzyć poczucia zagrożenia czy delegitymizacji stylu życia u codziennych
kierowców. Nie można jednak liczyć na spokój
i powszechną zgodę. „Zmiany nie wprowadza się
konsensusem”, jak mawia Gil Peñalosa, brat i współpracownik burmistrza Bogoty.

4.

Trudne projekty wdrażaj jako
czasowe i eksperymentalne
Wiele miast wypróbowało już tę metodę: trudne
projekty warto wdrażać jako czasowe. Zabieg ten
zastosował Paryż przed usunięciem dróg poprowadzonych brzegiem Sekwany, a także Nowy Jork,
przerywając tranzyt Broadwayem na wysokości
Times Square. Na próbę wyłączano sygnalizację,
malowano asfalt i rozstawiano meble ogrodowe
i donice z zielenią. „Odwracalność” projektu obniża napięcie dyskusji, pozwala też zebrać wiarygodne
dane – ile osób korzysta z nowej przestrzeni, jak
zmiana wpływa na obroty sklepów czy ruch w okolicy. W przypadku Times Square okazało się także,
że test przekierował dyskusję na tematy zupełnie
inne niż brak możliwości przejazdu Broadwayem
samochodem, takie jak kolor krzeseł ogrodowych,
które się tam pojawiły.
Adekwatnych przykładów nie trzeba szukać
w Ameryce. „Otwarta Ząbkowska” – projekt zrealizowany w ramach działań rewitalizacyjnych na
warszawskiej Pradze – również dostarcza wielu inspiracji. Działanie to polegało na udostępnieniu ulicy
w letnie weekendy 2017 r. dla działań artystycznych
i animacyjnych – otwarciu jej na miejskie życie i zamknięciu dla samochodów. Według przeprowadzo-
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Ryc. 2. Nowy Jork, Skrzyżowanie Ninth Avenue i 14th Street.
Fot. NYC DOT Ryan Russo, z książki „Walka o ulice”.

nych po akcji badań, 67,6% ankietowanych dobrze
lub bardzo dobrze oceniło brak tranzytu samochodowego (przeciwnego zdania było 24,2% badanych).

5. omówienie badań: A. Gurgul,
G. Łazarczyk, M. Waluś, Zbadali,
jak ograniczenie ruchu samochodowego wpływa na lokalny
biznes, „Gazeta Wyborcza
Kraków”, 11 września 2017
http://krakow.wyborcza.pl/
krakow/7,44425,22353528,zbadali-jak-ograniczenie-ruchu-samochodowego-wplywa-na-lokalny.html (dostęp:
22.09.2017).

5.

Zbieraj twarde dane
„Wierzymy w Boga – a wszyscy inni niech przynoszą
dane” – mówił Michael Bloomberg swoim urzędnikom w nowojorskim magistracie. Przykład dobrze
przebadanych interwencji znajdziemy w Krakowie.
Rowerzyści i piesi zyskali w ostatnich latach priory-

tet w kilku kolejnych rejonach tamtejszego Starego
Miasta: na Małym Rynku, na placu Szczepańskim
(oba place jeszcze przed 2008 r. pełniły funkcję
parkingów) i na Grodzkiej. Badacze z Politechniki
Krakowskiej zapytali przedsiębiorców z tych miejsc,
czy chcieliby przywrócenia poprzedniego stanu
rzeczy. Odpowiedź „nie” wybrało 66 % tych z ul.
Grodzkiej, 72 % z Małego Rynku i aż 86 % z placu
Szczepańskiego. Ankiety wśród mieszkańców pokazały, że średnio aż 83 % osób zadowolonych jest
z wprowadzonych zmian w przestrzeni publicznej.
95 % z nich zadeklarowało, że nie ma kłopotu z dotarciem do tych trzech miejsc. Dane o wpływach
podatkowych dla ul. Grodzkiej wskazują, że wprowadzone ograniczenia dla samochodów nie spowodowały spadku wpływów, które wręcz lekko wzrosły
w miesiącach letnich5.
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Ryc. 3. Nowy Jork, to samo Skrzyżowanie. Przestrzeń publiczna wykreowana pomiędzy pasami ruchu, utrzymywana przez mieszkańców. Fot. NYC DOT Ryan Russo, z książki „Walka o ulice”.

6.

osiedla nie jest uspokojony – te z powodu drobne
problemy będą redukowały efektywność inwestycji
w centrum. Peryferia są też czasem mniej ryzykownymi obszarami na eksperymenty.

Myśl o całym mieście

Miasta „trzeciego etapu”

Niniejszy raport wychodzi od postulatu ograniczania
ruchu w centrach miast. Będzie to jednak trudne, jeżeli zajmiemy się obszarem centralnym w oderwaniu
od reszty miasta. Przyjemna przestrzeń w śródmieściu i ulokowany tam dworzec kolejowy o atrakcyjnej
siatce połączeń nie wystarczy, jeżeli nie zajmiemy się
dojazdem (innym niż samochodowy) z obszarów
dookoła. Brak możliwości dojścia do przystanku, bo
chodnik jest zastawiony, brak możliwości dojazdu rowerem z domu do trasy rowerowej, bo ruch wewnątrz

Prawie każdy wynalazek podlega tym samym prawom – najpierw zdobywa popularność, potem rynek
się nim nasyca, a następnie jest zastępowany przez
inny wynalazek odpowiadający na tę samą potrzebę.
Moment, kiedy krzywa użycia samochodu załamuje
się i zaczyna spadać, niektórzy nazywają „peak car” –
na wzór spodziewanego „peak oil”, kiedy wydobycie
ropy zacznie spadać z powodu kończących się zasobów. O ile jednak „peak oil” jest dość tajemniczy, bo
kluczowi producenci nie ujawniają danych o dostęp-
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mocą restrykcji w dostępie samochodowym.
W trzeciej fazie planuje
się dla rozwoju miejskiego życia – uprzywilejowując ruch pieszy
i rowerowy, ograniczaPeter Jones z University jąc ruch samochodowy,
College London wyróż- tworząc i przetwarzając
nia trzy fazy polityki
miejsca.
6
transportowej miast .
Dopiero w tej trzeciej fazie następuje spadek użytkoW fazie pierwszej
wania samochodu – choć nie zawsze spadek liczby
samochodów zarejestrowanych.
planuje się dla pojazMożna dyskutować, jaki pakiet projektów
dów – buduje drogi
najskuteczniej przeniesie nas do „trzeciej fazy”.
i parkingi. W drugiej
Kluczowe będzie stworzenie infrastruktury dla
pieszych i rowerzystów oraz związanie zagospodafazie planuje się dla
rowania nowych dzielnic z liniami transportowymi
ludzi, tworząc lepszy
nieprzeznaczonymi dla samochodów (poza transportem zbiorowym wschodzącym trendem w kilku
transport publiczny.
krajach jest wiązanie rozwoju nowych terenów z roCharakterystyczne są
werostradami). Zapewne swoją rolę do odegrania
jednak takie realizacje, ma polityka przestrzenna, inspirująca powstawanie
terenów o wysokim zagęszczeniu ludności i różnojak transport szybki,
rodnych funkcjach oraz regulowanym dostępie saale o niskim komforcie mochodowym (m.in. strefy ruchu uspokojonego,
strefy niskiej emisji i strefy płatnego wjazdu). Istotne
dojścia do przystanku
być też kampanie komunikujące cele miasta
czy fizyczne wydziela- mogą
i promujące zmianę nawyków.
Najbliższe lata pokażą, czy polskie miasta potrafią
nie tras tramwajowych przeskoczyć
fazy” i dołączyć do miast
kosztem przestrzeni dla rozwijającychdosię„trzeciej
w stronę coraz wyższej jakości żypieszych i rowerzystów cia miejskiego. Czy potrafią zwycięsko konkurować
o mieszkańców zarówno z własnymi przedmieściami,
zamiast zapewnienia
jak i z globalnymi metropoliami? Dostępność środtramwajowi odpowied- ków i wiedzy wydatnie w tym dzisiaj pomaga – jeżeli
tylko pojawi się wola polityczna, by po nie sięgnąć.
niej prędkości za poności zasobów, „peak car” gdzieniegdzie już dobrze
widać – chociażby w przytoczonym w poprzednim
rozdziale Strasburgu. A historie niektórych miast sugerują, że trend spadkowy w używaniu samochodów
do jazdy po mieście można wykreować. Na pewno
też nastąpiło rozłączenie poziomu zamożności społeczeństwa od wskaźnika motoryzacji. Polskie miasta wyprzedziły już wiele miast bogatszych w liczbie
posiadanych samochodów per capita.

6. Prezentacja wygłoszona
na Civitas Mobility Forum
w Gdyni, wrzesień 2016. Slajdy
dostępne na: http://nws.
eurocities.eu/MediaShell/
media/session_15_-_2._decoupling_economic_growth_-_p._jones.pdf [dostęp:
15.09.2017].
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Ślepe uliczki polityki transportowej
Niektóre działania w zakresie „ekologicznego” transportu tworzą żaden lub zaniedbywalny efekt w zakresie poprawy jakości życia lub obniżania emisji
z transportu. Należą do nich:

1.

Rower publiczny bez poprawy
infrastruktury rowerowej.
Ostatnio w Polsce coraz więcej miast inwestuje
w tworzenie systemów roweru publicznego. Na liście posiadaczy takich systemów są również miasta,
dla których otwarcie paru stacji to jedyne działanie
w zakresie polityki rowerowej. Przekłada się to zwykle na system mały, o koszcie dla budżetu samorządowego powyżej 5, a w ekstremalnych warunkach powyżej 10 złotych na jedno wypożyczenie
jednośladu. Realizacje te mają wszelkie symptomy
zakupów motywowanych lękiem o status – tym
razem na poziomie miejskim. Tymczasem rower
publiczny nie jest wcale koniecznym elementem
systemu rowerowego (przykład: Amsterdam). Jego
podstawą jest infrastruktura, która będzie służyć
mieszkańcom jeszcze wiele lat po jej wybudowaniu – w przeciwieństwie do roweru publicznego,
który wymaga ciągłego finansowania. Wydatki operacyjne – przewożenie rowerów ze stacji przepełnionych do pustych, naprawy, infolinie itp. to według niektórych więcej niż połowa kosztów takiego
systemu. Rower publiczny o właściwej skali może
spowodować wzrost ruchu rowerowego i przez to
poprawić pozycję projektów rowerowych w walce

o finansowanie. Ale może też być zasłoną dymną,
maskującą fakt, że w zakresie infrastruktury nie
dzieje się nic.

2.

Promowanie indywidualnych
samochodów elektrycznych
Indywidualna elektromobilność samochodowa
w Polsce nie ma sensu z punktu widzenia redukowania emisji, dopóki energia będzie produkowana
głównie w elektrowniach węglowych o niskiej sprawności. Według niektórych ekspertów7, ślad węglowy
będzie wręcz większy (243 g CO2 na km) niż obecna
średnia (180 g CO2 na km). Oczywiście na poziomie miasta jest różnica w zakresie pyłów i innych
zanieczyszczeń, które nie będą skoncentrowane
w korytarzach transportowych. Rozwiązanie będzie
sensowne dla miasta tylko wtedy, gdy samochody
elektryczne będzie można pożyczać – aby zapewnić dostęp do nich dla tych, którzy zrezygnowali
z własnego auta, w rzadkich wypadkach, kiedy rzeczywiście trzeba jechać autem. Należy bowiem pamiętać, że kierowcy zwykle wybierają auta, mając na
uwadze nie podróże, które będą odbywać najczęściej
(z domu do pracy), ale te, które są najbardziej wymagające – np. na cotygodniowe duże zakupy z rodziną. Dlatego też większość podróży jest odbywana
za dużymi samochodami i dlatego wiele osób, które
udało się przekonać do innego środka transportu,
wciąż posiada – na wszelki wypadek – samochody,
które zajmują miejsca parkingowe. Publiczne wypo-

7. D. Linhart, In Poland, Is Electric Car a Real Solution to Fight
Climate Change?, https://visegradpost.com/en/2016/09/06/
in-poland-is-electric-car-areal-solution-to-fight-climatechange/ [dostęp: 15.09.2017].
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życzalnie powinny pomóc pozbyć się tego strachu
(i prywatnego samochodu), a jednocześnie rozłożyć wysokie koszty zakupu pojazdu elektrycznego
na więcej osób. Tak więc samochody publiczne są
szansą, aby obniżyć zajętość terenu związaną z parkowaniem – choć zagrożeniem może być duża liczba
konkurujących ze sobą systemów, z których każdy
potrzebuje miejsca dla swojej floty (problem obserwowany już np. w Berlinie). Duży sens ekologiczny
mają też rowery ze wspomaganiem elektrycznym,
zwiększają bowiem zasięg roweru ponad typowy dystans 5-7 km. W Polsce ich użytkowanie w zasadzie
nie jest wspierane.
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Nisko wiszące owoce

1.

Dopuszczenie dwukierunkowego
ruchu rowerowego na ulicach
jednokierunkowych
Ulice zamieniane są w jednokierunkowe w celu
zwiększenia liczby miejsc postojowych, upłynnienia
ruchu samochodowego lub uniemożliwienia tranzytu w określonych relacjach. Nie są to argumenty za
eliminacją dwukierunkowego ruchu rowerowego.
Dopuszczenie ruchu rowerów „pod prąd” skraca drogę
i pozwala rowerzystom unikać odcinków dróg i skrzyżowań, na których nie są lub nie czują się bezpieczni.

2.

Wyłączenia sygnalizacji
Czy wszystkie sygnalizacje, które istnieją, są rzeczywiście potrzebne? Część z nich została być może
wybudowana tylko z braku pomysłu, jakie narzędzie zastosować w zamian. W Poznaniu przez ostatnie dwa lata testowo wyłączono sygnalizacje w 10
punktach w centrum miasta. Czasami łączyło się to
ze zwężeniem jezdni samochodowej urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu (prefabrykowanymi separatorami), pasami rowerowymi czy donicami. Tylko
w jednym przypadku zachowania na skrzyżowaniach
stały się mniej bezpieczne i sygnalizacja wróciła. We
wszystkich pozostałych okazało się, że sygnalizacja

nie jest potrzebna. Uczestnicy ruchu zaczęli patrzeć
na siebie nawzajem zamiast na zmieniające się światła. Samochody poruszały się wolniej, ale bardziej
płynnie, bardzo dużo czasu oszczędzali też piesi i rowerzyści. Badania opinii zamówione po pierwszych
realizacjach latem 2015 r. jasno wskazały, że zmiana
spodobała się mieszkańcom (prawie 90% poparcia
dla wyłączenia świateł).

3.

Korekty nadmiernych minimów
parkingowych
Miejsca parkingowe podwyższają koszty budowy nieruchomości. W przypadku budynków wielopoziomowych w grę wchodzą zwykle albo kosztowne poziomy
podziemne, windujące cenę mieszkania o kilkadziesiąt
procent albo otoczenie budynku placami parkingowymi. Jeżeli to drugie rozwiązanie stanie się powszechne,
doprowadzi do rozgęszczenia zabudowy. Duża część
polskich miast zapisuje w planach zagospodarowania
przestrzennego minima rzędu 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, także na obszarach dobrze obsługiwanych transportem publicznym. Ma to destrukcyjny
wpływ na możliwość dogęszczania śródmieść, powoduje też erozję bazy klientów transportu zbiorowego.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozgęszczanie zabudowy osiągnęło ekstremalne formy, narasta krytyka tego podejścia i minima są liberalizowane.
W mieście Meksyk w lipcu 2017 r. minima zostały zastąpione maksimami. Sprawdź, czy takie minima nie
pojawiają się w planach w twoim mieście i zmniejsz
je. Daj mieszkańcom prawo do życia bez samochodu!
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Miasta, którym trzeba się przyglądać
przez najbliższe lata
Berlin
Kiedy przyjeżdżamy do Berlina z Polski, wydaje nam
się, że infrastruktura rowerowa jest w tym mieście
wystarczająco dobra. Poza tym, czy wysoka jakość
transportu zbiorowego nie powoduje, że rower
i tak zawsze będzie niszowym środkiem transportu? Część mieszkańców Berlina – w szczególności
ci, którzy w ostatnich latach wybrali go jako swoje
miejsce do życia – uważa jednak, że od metropolii
z tak wysokimi aspiracjami należy oczekiwać więcej,
a konkretniej: infrastruktury rowerowej nie gorszej
niż w Holandii. Grupa mieszkańców zniecierpliwio-

Helsinki
Za planowanie przestrzenne i transport w stolicy Finlandii od 2003 r. odpowiada Pekka Sauri
z Zielonej Ligi. Z zawodu psycholog, zdobył popularność jako prowadzący nocny radiowy program
z poradami. Być może właśnie to doświadczenie
przygotowało go do prowadzenia Helsinek w kierunku miasta bez samochodu, a jednocześnie bez
ostrych kontrowersji. Wizja, że Helsinki staną się do
2025 r. „miastem, w którym używanie samochodu
jest niepotrzebne” została ogłoszona w 2014 r., kiedy
udało się wykreować i utrwalić trend przesiadania
się z samochodów na transport zbiorowy i rowery
(w stolicy Finlandii jednoślady mają udział w ruchu

na zbyt powolnym postępem w tej sferze, zaczęła
zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum dotyczącym rozwoju infrastruktury rowerowej. Szybko
osiągnięto wymaganą liczbę 100 tysięcy podpisów.
Na tym etapie lokalni politycy zaoferowali realizację postulatów mieszkańców bez przeprowadzania
referendum. Oznaczać to będzie wprowadzenie
wielomilionowego programu inwestycji rowerowych, dostosowującego sieć tras do najwyższych
standardów i zwiększonych potoków ruchu. Przy
tym podejściu w niektórych miejscach niezbędne
będzie ograniczenie liczby pasów ruchu lub usunięcie parkowania na ulicy.

dwukrotnie większy niż w najbardziej rowerowych
polskich miastach). Helsinki zbadały, w których rejonach miasta ludzie czują się szczęśliwi już na pięć
lat przed ukazaniem się słynnej książki Charlesa
Montgomery’ego „Miasto szczęśliwe”. Udowadniają
też, że obok miasta zwartego i miasta dotkniętego
chorobą rozpełzania się, możliwy jest trzeci model
– miasto złożone ze zwartych osiedli zatopionych
w zieleni, ale połączonych z centrum szybkim transportem zbiorowym (głównie szynowym), a także
trasami rowerowymi. Warto zwrócić też uwagę na
sposób sformułowania tej wizji – mowa jest o tym,
że w przyszłości „samochody będą niepotrzebne”,
a nie zakazane.
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Wrocław
Zwykle to Gdańsk jest określany jako rowerowa
stolica Polski, ale to Wrocław ma stabilniejsze podstawy wzrostu liczby rowerzystów. Od Gdańska
(a w zasadzie od Trójmiasta) odróżniają go mniejsze odległości oraz mniejsze różnice wysokości.
W Gdańsku, a także w związanej z nim funkcjonalnie
Gdyni nowe osiedla powstają głównie na wzgórzach
morenowych, 100 i więcej metrów nad poziomem
morza, podczas gdy większość codziennych celów
podróży jest „na dole”. Wrocław jest pod tym względem znacznie mniej wymagający dla rowerzystów.
Polityka poprawiania jakości przestrzeni publicznych, także kosztem samochodów, jest w nim bardzo
ugruntowana – choć nie mówi się otwarcie o usuwaniu aut z miasta. Za sprawą rozwiązań takich jak
pasy rowerowe, śluzy rowerowe, niedostępne dla
samochodów relacje na skrzyżowaniach oraz prowadzenie tras rowerowych w linearnych obszarach
zielonych, wykonane trasy pokrywają się z rowerowymi „desire lines”. Liberalne podejście do nawierzchni historycznych (tj. asfaltowanie tylko fragmentu jezdni, tego potrzebnego rowerzystom), ale
też do szerokości pasów ruchu czy demontażu barier
na mostach sprawiło, że od niedawna Wrocław ma
już większość podstawowej sieci tras rowerowych.
Dostępność ścisłego centrum (wewnątrz pierwszej
obwodnicy) oraz obecny rozwój tras przez tereny
zielone sprawi najprawdopodobniej, że na rowery
przesiądą się także osoby, którze do podjęcia tej
decyzji potrzebują argumentu przyjemnego, codziennego doświadczenia. Gdańsk, oferujący trasy
wzdłuż głównych linii tranzytu samochodowego,
może takich doświadczeń zaoferować mniej.
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źródła, z których można dowiedzieć się więcej
1. Janette Sadik-Khan, Seth Solomonow „Walka
o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi”
Wspomnienia szefowej nowojorskiego transportu za burmistrza Bloomberga (2007-2013)
– ekstremalne case study wdrażania zmiany
w samym sercu samochodowej kultury. Po tej
książce będziesz wiedzieć, że sytuacja żadnego
polskiego miasta nie jest tak trudna, aby usprawiedliwiać dalszy brak zmiany na rzecz szybszego transportu publicznego, ruchu rowerowego
lub mieszkańców, którzy po prostu lubią sobie
posiedzieć, a nie mają gdzie.

2. Planowanie dla ludzi. Wytyczne. Opracowa
nie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (dostępny online)
Powstały na zlecenie Komisji Europejskiej
(2014) podręcznik planowania przemian
w miejskiej mobilności. Konkretnie pokazuje,
jak przeprowadzić proces, który doprowadzi
do uzyskania jasnej i metodologicznie poprawnej mapy drogowej dla naszego miasta
czy regionu. Zaskakująco rzadko w Polsce
używany.
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3. „Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych”
(dostępne online)
Tłumaczenie podręcznika amerykańskiej organizacji Project for Public Spaces, wydane po polsku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Zawiera szczegółowo opisane narzędzia badań
obecnego wykorzystania przestrzeni publicznych
oraz pracy nad zmianą, która może się powieść
także jako taktyczna interwencja realizowana
małym kosztem.
4. Maciej Sulmicki (red.) „Bezpieczna i zrównoważona mobilność. Sposoby na usprawnienie
ruchu w mieście” (dostępne online)
Zwięzłe, ale nie pobieżne opisy najbardziej
inspirujących działań wdrożonych w Polsce
w ostatnich latach – takich jak łódzkie woonerfy, chodniki przechodnie czy obustronne dojścia
do przystanków.
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Fundacja
Po staremu
MISJA
Misją Fundacji Po Staremu jest poszukiwanie wartościowych elementów w kulturze, postawach
i życiu społecznym, które pozytywnie wpływają na jakość życia jednostki. Interesuje nas to
wszystko, co pozwala zacieśniać więzi w ramach
społeczności lokalnej (w rozumieniu narodowym, regionalnym, jak i mikro). Chcemy wpływać na poziom życia na naszym podwórku, ulicy,
w mieście i kraju. Podejmujemy inicjatywy związane z lokalnymi tradycjami i historiami (Szkoła
Mistrzów Tradycji), propagujemy transport publiczny (Tydzień Zrównoważonego Transportu,

Park(ing) Day, Miasto w ruchu), a także organizujemy warsztaty, zabawy i koncerty dotyczące tradycji (Pieśni Po Staremu, Potańcówki Po
Staremu, Gry i Zabawy Po Staremu). Lubimy
te działania łączyć ze sobą, dlatego podczas
Tygodnia Zrównoważonego Transportu we
współpracy z MPK-Łódź, chcąc ocieplić wizerunek komunikacji miejskiej, zorganizowaliśmy
koncert taneczny w tramwaju. Obecnie zaangażowani jesteśmy w projekt „Miasto w ruchu”, który
pozwala mieć nadzieję, że transport publiczny
nie zostanie w bliskiej przyszłości zdominowany
przez nieefektywny, nieekonomiczny i egoistyczny ruch samochodów osobowych.
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instytut spraw
obywatelskich
PO STRONIE OBYWATELI

Jak działamy?

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest
organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli.
Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.
Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli,
którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę,
dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska
ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne
i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się
Polska, w której władza słucha obywateli i razem
z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu
działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne,
organizujemy debaty i konferencje, animujemy
zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy
ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety,
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy,
prowadzimy dialog z decydentami.

Inicjatywy INSPRO

INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH
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TWOJA CEGIEŁKA.
JAK MOŻESZ POMÓC?
Działamy dzięki wsparciu Darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie ważne jest
dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw
– aktywnych Obywateli.
1. Przekaż swój 1% podatku INSPRO wpisując
w rozliczenie PIT nr KRS 0000 19 19 28
2. Podaruj darowiznę
Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40 | 91-408 Łódź
nr konta (Alior Bank):
26 2490 0005 0000 4530 3441 9579
cel: na działania INSPRO
Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odliczyć
od podstawy swojego opodatkowania.
3. Dołącz do nas! Szukamy osób, które mają marzenia i chcą zmieniać świat. Ludzi, którym bliskie są cele i programy INSPRO, nasza misja.
Jeżeli masz poczucie humoru, lubisz wyzwania
i przygodę, dołącz do zespołu współpracowników Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).
Jeśli nasze działania wydają Ci się interesujące
i wierzysz, że wszystko należy sprawdzać w praktyce – zostań naszym wolontariuszem.
4. Podpisz się pod naszymi petycjami. Pomóż
nam wygrywać w sprawach ważnych dla nas
wszystkich: www.obywateledecyduja.pl.
5. Poinformuj o działaniach INSPRO swoich
znajomych/rodzinę. Udostępnij w mediach
społecznościowych nasze akcje. Twoja rekomendacja jest dla nas bardzo ważna.

6. Uwzględnij INSPRO w testamencie. Jeśli Tobie
też marzy się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę,
dom, ulicę, miasto i państwo. Polska ułatwiająca
obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Polska, w której władza
słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość
codziennego życia. Możesz pomóc nam w tworzeniu takiego świata, pamiętając o nas w testamencie. Decydując się na ten krok, pamiętaj
w pierwszej kolejności o rodzinie oraz osobach
szczególnie Ci bliskich.Będziemy wdzięczni, jeśli
rozważysz uczynienie także INSPRO jednym ze
spadkobierców lub zapisobierców. Tak ulokowany spadek będzie pracował przez długie lata
będąc inwestycją w przyszłość naszego kraju i naszych dzieci. Aby jutro były z nas dumne…
7. Wspieraj bezpłatnie INSPRO robiąc zakupy w Internecie. Pomagaj nam razem z www.
FaniMani.pl. To proste! Wybierasz na stronie
FaniMani naszą organizację. Przechodzisz do
wybranego sklepu i robisz zakupy jak zwykle
i płacisz tyle co zawsze. Część wartości zakupów
trafia do INSPRO.
8. Kup koszulkę z logo kampanii INSPRO.
Wesprzyj naszą działalność zamawiając koszulkę z logo naszych kampanii, np. Tiry na
tory, Obywatele decydują, czy Obywatele
KOntrolują. I… noś dumnie. Część wartości
koszulki trafi do INSPRO.
www.koszulkowo.com/producenci/inspro
9. Zamów usługę oferowaną przez Grupę
INSPRO, która jest spółką działającą dla zysku
społecznego: www.grupainspro.pl

JAK MOŻESZ POMÓC?

ZOSTAŃ NASZYM
DARCZYŃCĄ
ZOSTAŃ NASZYM
WOLONTARIUSZEM
POLEĆ NAS
ZNAJOMYM

ZAMÓW NASZE
USŁUGI

WWW.INSPRO.ORG.PL

Jak sprawić, aby Twoje miasto
było bardziej przyjazne
jego mieszkańcom
i środowisku?

Poznaj „BYPAD”. Najbardziej efektywny
i sprawdzony sposób na poprawę
polityki rowerowej w mieście!

www.lepszytransport.pl

W 1950 r. tylko 30% ludzi na świecie mieszkało w miastach. Dzisiaj przekroczyliśmy 50%, w 2050 r. ⅔ ludności świata zamieszka w mieście. W Polsce w największych 10 miastach żyje ponad 9 mln ludzi, co stanowi 24% naszej populacji
i 1,5% powierzchni kraju. Rośnie polityczne znaczenie miast i… rosną wyzwania
stojące przed miastami, związane z zapewnieniem mieszkańcom dobrej jakości
życia. A na jakość życia w mieście ma ogromny wpływ jakość transportu i powietrza. Szczególnie w śródmieściu, które jak w soczewce skupia to, co najlepsze
i najgorsze w mieście.
Jakie są nasze rekomendacje dla urzędujących prezydentów miast i kandydatów na prezydentów w wyborach samorządowych 2018 r.? Czego od nich
oczekujemy?
1. Po pierwsze, zmniejszenia smogu samochodowego poprzez uspokojenie
i ograniczenie ruchu samochodów indywidualnych w centrach miast.
2. Po drugie, priorytetu dla transportu publicznego oraz większych nakładów
inwestycyjnych na komunikację rowerową i pieszą.
3. Po trzecie, wyznaczania buspasów na wszystkich ulicach wlotowych do miast
i prowadzących do centrów.
Rafał Górski, prezes Instytut Spraw Obywatelskich
(fragment Wstępu do raportu)
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