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S t r e s z c z e n i e  

Uwzględnienie postulatów zrównoważonej mobilności w procedurach planowania przestrzen-
nego stwarza szanse na zapewnienie atrakcyjnego i konkurencyjnego transportu publicznego 
oraz rowerowego, które ze swej strony realizują postulat ochrony środowiska. Realizacją tego 
postulatu są: działania na rzecz świadomego podróżowania, opracowywanie strategii trans-
portowych promujących ekologiczny transport, wdrażanie projektów integrujących zarządza-
nie mobilnością z procesem planistycznym. Integracja zarządzania mobilnością z procesem 
planowania nowych/przebudowywanych obszarów jest celem projektu MAX, w którym 
bierze udział Politechnika Krakowska. 
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A b s t r a c t  

The consideration of sustained mobility postulates in the procedures of spatial planning builds 
the opportunities to ensure attractive and competitive public and bicycle transport, both of 
which protect the environment. This postulate is practically implemented through the activi-
ties promoting conscious travelling, preparation of transport strategies promoting environ-
mentally friendly transport, and implementation of projects integrating mobility management 
and planning processes. The integration of mobility management with the process of planning 
new/revitalised areas is an objective of the MAX Programme whose participants include 
Cracow University of Technology (PK).  
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1. Wstęp 
 
Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest nierozerwalnie związane z rozwojem 

obszarów zurbanizowanych. W dotychczasowych praktykach planistycznych definiowano 
zrównoważony rozwój zagospodarowania przestrzennego jako rozwój oparty na zasadach 
ładu przestrzennego pod względem architektonicznym i urbanistycznym, walorach archi-
tektonicznych i krajobrazowych, wymaganiach ochrony środowiska, dziedzictwa kulturo-
wego, a także ochrony życia i zdrowia obywateli. Dokumenty planistyczne, na podstawie 
których wykonywane są plany zagospodarowania przestrzennego, nie odnoszą się w sposób 
jednoznaczny do tematu obsługi komunikacyjnej obszaru z dążeniem do ochrony środowi-
ska. Brak jest zapisów o konieczności uwzględniania zrównoważonego transportu w plano-
waniu przestrzennym, który w istotny sposób wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza. Zapisy takie powinny w bardziej zdecydowany sposób wymagać od planistów 
powiązania rozwoju zagospodarowania przestrzennego z rozwojem komunikacji zbiorowej 
czy rowerowej. Obecnie wymagania zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru ograni-
czają się jedynie do uwzględnienia dojazdu do drogi publicznej. Planowanie nowych lub 
przebudowywanych obszarów powinno uwzględniać także możliwość obsługi poprzez 
komunikację zbiorową, propozycję systemu ścieżek rowerowych i parkingów rowerowych, 
dokładną analizę możliwości lokalizacji parkingów, nawet z limitowaniem liczby miejsc. 
W obecnej Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1] brak jest zapisów 
ograniczających użytkowanie samochodu na rzecz obsługi komunikacji zbiorowej czystszej 
ekologicznie, roweru czy innych form ekologicznego transportu. W poprzednich ustawach 
istniały zapisy, które pokazywały konieczność uwzględniania systemów ścieżek rowero-
wych w przygotowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Postulaty o integracji 
zrównoważonego transportu i planowania przestrzennego zostały zapisane w 6 Programie 
Ramowym UE pod nazwą MAX – „Kampania na rzecz świadomych i uwieńczonych po-
wodzeniem strategii zarządzania ruchliwością”. W programie tym Politechnika Krakowska 
jako jeden z uczestników będzie próbowała wpłynąć na zmianę świadomości podróżowania 
użytkowników, planistów, projektantów czy ekspertów na rzecz zrównoważonego trans-
portu oraz znaleźć sposób integracji zarządzania mobilnością w procesie planowania prze-
strzennego.  

 
 

2. Postulaty zarządzania mobilnością wpływające na ochronę środowiska 
w transporcie 

 
Zarządzanie mobilnością podejmuje temat kształtowania popytu, podejścia do usługi 

komunikacji zbiorowej, korzyści z użytkowania roweru czy możliwości alternatywnego ko-
rzystania z samochodu. Idea zarządzania mobilnością jest to także wiele realizowanych 
zadań i funkcji, np. biura ds. mobilności, które poprzez informację i doradztwo pomagają 
w przemieszczaniu się osób oraz plan mobilności jako dokument, w którym wyszczegól-
niono wszystkie środki przyczyniające się do redukcji ilości podróży samochodem do 
i z miejsca [2]. Zarządzanie mobilnością służy unowocześnieniu dotychczasowej sieci 
i usług transportowych, ale pozwala także prowadzić działania wpływające na ochronę 
środowiska z komunikacyjnego punktu widzenia. Postulaty zarządzania mobilnością oparte 
są na następujących założeniach: zwiększenia dostępności do obszarów dla komunikacji 
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zbiorowej oraz zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, co wpływa 
na ochronę bezpieczeństwa, zdrowia i życia obywateli. Działania zarządzania mobilnością 
oparte są na dążeniach do zwiększenia roli zrównoważonego transportu w codziennych 
dojazdach do pracy, szkoły czy miejsc rozrywki. W planach mobilności, które z reguły 
tworzone są dla konkretnych obszarów, dąży się do zmniejszenia zapotrzebowania na po-
dróże odbywane samochodem między domem a pracą poprzez zapewnienie dogodnego 
transportu zbiorowego, uczynienie transportu publicznego bardziej atrakcyjnym, promocję 
wspólnych przejazdów samochodami (ang. car-pooling), tworzenie infrastruktury dla po-
dróży pieszych i rowerowych, zarządzanie parkowaniem czy energooszczędne wykorzy-
stanie samochodu [2].  

Obecnie przebieg tras komunikacji zbiorowej planuje się jedynie dla istniejącej zabu-
dowy mieszkalnej, publicznej czy przemysłowej. Projektowanie tras autobusowych i tram-
wajowych uwzględnia zatem jedynie wielkość popytu i możliwość powiązania przez ist-
niejącą sieć uliczną. Natomiast istota dostępności poprzez obsługę transportem zbiorowym 
powinna łączyć jej kształtowanie i rozwój równolegle z planowaniem przestrzennym. Ko-
niecznym kierunkiem rozwoju sieci transportu zbiorowego jest stworzenie systemu priory-
tetów, który uczyniłby go konkurencyjnym wobec transportu indywidualnego. Wydzielone 
pasy dla autobusów oraz torowiska tramwajowe i priorytety w sygnalizacji świetlnej po-
zwalają na zwrócenie uwagi na transport zbiorowy jako szybszy, bardziej ekonomiczny 
i czystszy ekologicznie środek transportu.  

 
 

3. Rola projektu MAX w kształtowaniu świadomości przestrzennego 
planowania transportu 

 
Zarządzanie mobilnością i rola kształtowania świadomości podróżowania są elemen-

tami strategii „miękkiej” polityki transportowej, która charakteryzuje się przede wszystkim 
dużą elastycznością kształtowania, łatwością i szybkością ich wdrażania. Dążenie do po-
prawy warunków ruchu, lepszej obsługi komunikacją zbiorową czy uwzględnienie celowo-
ści rozwoju sieci dróg rowerowych wraz z parkingami jest priorytetem działania jednostek 
zajmujących się zagadnieniami transportowymi. Zatem integracja postulatów zrównoważo-
nej mobilności z procesem planowania przestrzennego nie powinna powodować wielu 
technicznych trudności. Jednak w praktyce te działania mogą wywoływać wiele proble-
mów. Największą przeszkodą w jej wdrażaniu, wśród użytkowników, planistów, projek-
tantów i ekspertów planistycznych, wydaje się być niedostateczna świadomość możliwości 
wykorzystywania w podróżach różnych form transportu, degradujący wpływ komunikacji 
indywidualnej na środowisko czy brak chęci i odwagi w podnoszeniu rangi zagadnień 
ekologicznego transportu w procesie planowania przestrzennego. Te wszystkie czynniki 
stanowią niezwykle trudną przeszkodę w przekonaniu planistów i władz do konieczności 
rozpoczęcia działań wpływających na poprawę środowiska. Zmiany w procesie planowania 
i zachowań transportowych powinny być realizowane przez zintegrowane działania ba-
dawcze, marketingowe i edukacyjne. Działania te realizowane są w europejskim programie 
MAX – „Kampania na rzecz świadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarzą-
dzania ruchliwością”.  
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Ryc. 1. Logo projektu MAX 

Fig. 1. Logo of MAX project 
 
MAX jest programem, który powinien wpływać na poprawę świadomości przemiesz-

czania się, edukować jednostki planistyczne i rządzące na temat konieczności kształtowania 
przestrzeni urbanistycznej, także pod względem rozwoju zrównoważonego transportu. 
Głównymi celami projektu MAX jest rozprzestrzenianie wiedzy w zakresie świadomości 
podróżowania i zarządzania mobilnością opartej na doświadczeniach innych państw, opra-
cowanie innowacyjnych strategii transportowych, przyszły rozwój istniejących modeli, 
zmiany zachowań i narzędzi oceny, rozwój projektów, planów dla zarządzania mobilnością 
w mniejszych miastach, opracowanie sposobów integracji zarządzania mobilnością i pla-
nowania. Projekt MAX składa się z 4 głównych, uzupełniających się pakietów działań ba-
dawczych (WP A-D) oraz 3 pakietów monitorujących (WP 1-3).  

Pakiet WP A zawiera działania, które podejmują temat podejścia do świadomości po-
dróżowania, czyli możliwości i korzyści z wyboru różnych form transportu w codziennych 
podróżach wśród użytkowników i planistów. Działania te będą dążyły do uzyskania od 
użytkowników zrównoważonych zachowań transportowych poprzez wiele kampanii eduka-
cyjnych i promocyjnych.  

Pakiet WP B zajmuje się modelowaniem zmian zachowań transportowych przez bada-
nie zachowań społecznych oraz stworzeniem takiego modelu, poczynając od pomysłu na 
zmianę tych zachowań do rzeczywistych wyników realizacji. W pakiecie tym będzie także 
dokonywana ocena wprowadzonych zmian.  

Pakiet WP C dotyczy standaryzacji pewnych zagadnień transportu i mobilności, które 
mogą polepszyć ich wizerunek i jakość – zatem pakiet ten zawiera działania związane 
z zarządzaniem jakością i mobilnością, szczególnie dla małych i średnich miast.  

Pakiet WP D będzie wspierał wiedzę na temat integracji zarządzania mobilnością 
w procesie planowania obszarów przemysłowych, mających późniejsze zastosowanie jako 
obszary mieszkalne, komercyjne oraz takie, które zostaną przebudowane.  

Pakietami uzupełniającymi są pakiety WP 0-5. Działania pakietu WP 1 są skierowane 
na analizowanie postępu wszystkich działań badawczych, ich etapowanie i terminowość re-
alizowania. Działania pakietu WP 2 odpowiadają za tworzenie koncepcji poszczególnych 
działań badawczych, z wyszczególnieniem ich zakresu i treści. Pakiet WP 3 to zakres badań 
kontrolnych podejmowanych działań i możliwości ich wdrażania. Działania pakietu WP 4 
będą przedstawiały osiągnięte rezultaty, natomiast pakiet WP 5 jest skierowany na rozpo-
wszechnianie wyników i doświadczeń przeprowadzonych badań. Pakiet WP 0 to proces 
zarządzania projektem, kontroli jakości i oceny. Pakiety WP 1-3 koordynują i integrują WP 
A-D i łączą się w WP 4, który zawiera zbiór rezultatów badań w postaci wspólnych reko-
mendacji i wniosków. Zarządzanie projektem, kontrola jakości i ocena (WP 0) oraz rozpo-
wszechnianie (WP 5) biegną równolegle przez cały okres projektowy. W pracach związa-
nych z realizacją założonych działań biorą udział eksperci zajmujący się polityką prze-
strzenną i transportową – są to jednostki naukowe, planiści, menagerowie, inżynierzy, itd. 
Politechnika Krakowska w projekcie MAX realizuje pakiet WP D i WP 5 w odniesieniu do 
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warunków polskich. Projekt realizowany jest od października 2006 r., a rezultaty działań 
zostaną przedstawione wraz z zakończeniem się projektu w październiku 2009 r.  

Projekt MAX w swoim założeniu powinien oddziaływać na jednostki planistyczne, 
władze podejmujące decyzje planistyczne oraz zwykłych obywateli, którzy mają wpływ na 
codzienne funkcjonowanie systemu transportowego. Efekty działań projektu będą przed-
stawiane planistom, projektantom i jednostkom decyzyjnym w celu zwrócenia ich uwagi na 
celowość integracji zarządzania mobilnością z planowaniem przestrzennym. Projekt ten 
będzie opierał się także na rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie świadomości podróżowa-
nia wśród użytkowników. To od codziennych wyborów sposobu podróżowania zależy 
kształt systemu transportowego w mieście. W Polsce w dalszym ciągu panuje moda na 
posiadanie samochodu i codzienny jego wybór w dojazdach do pracy lub innych miejsc. 

Na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu [3], przeprowadzonych dla Krakowa 
w 2002 r., można zauważyć, że podział zadań przewozowych wyglądał następująco: 27% 
osób wybierało samochód osobowy w codziennych podróżach, 43% podróżowało komuni-
kacją zbiorową, 1% rowerem i 29% pieszo. Wysoki udział komunikacji indywidualnej 
w podróżach powoduje bardzo duże obciążenia sieci ulicznej w mieście. Ciągły wzrost 
motoryzacji będzie w bardzo szybkim stopniu potęgował degradacyjną rolę transportu 
indywidualnego nie tylko w Krakowie, ale także w miastach całej Polski. Mały udział po-
dróży rowerowych związany jest przede wszystkim z brakiem odpowiedniej infrastruktury 
rowerowej (ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów). W krajach skandynawskich, takich 
jak np. Dania, ograniczenia dostępności dla samochodów, wysokie opłaty parkingowe, 
szybszy czas podróży rowerem spowodowały, że udział podróży rowerowych w codzien-
nych dojazdach do pracy sięga 34%, natomiast użytkowanie roweru we wszystkich podró-
żach sięga wartości 22% [4]. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura rowerowa – wydzie-
lone pasy i parkingi – zachęca do podróżowania tym środkiem transportu przez cały rok. 

Opracowywanie innowacyjnych strategii transportowych, jako jeden z celów projektu 
MAX, ma podnosić świadomość podróżowania wśród użytkowników, planistów czy jedno-
stek opiniujących oraz wprowadzać do zagospodarowania przestrzennego zrównoważone 
zachowania mobilności. Jednym z najważniejszych celów działania WP D jest opracowanie 
zasad zarządzania w mieście, które integrowałyby zrównoważony transport (zarządzanie 
mobilnością) z planowaniem przestrzennym. Postulat ten jest bardzo ważnym punktem 
powodzenia projektu. W przedsięwzięciu tym istotnym działaniem jest zdefiniowanie sytu-
acji obecnej – analiza dokumentów planistycznych, prawnych, ich zakres oraz treść, zdefi-
niowanie jednostek mających wpływ na kształtowanie zagospodarowania przestrzennego, 
istota zagadnień zrównoważonego transportu w obecnym kształtowaniu jednostek urbani-
stycznych oraz w procesie przyznawania pozwolenia na budowę. Istotnym elementem staje 
się rozpoznanie procedur planistycznych, pytań o możliwości ograniczenia miejsc parkin-
gowych w obszarach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także wprowadzenie ulic 
autobusowych i wysokich opłat parkowania w całym obszarze użyteczności publicznej, 
a nawet mieszkalnej.  

Duże znaczenie w integracji zrównoważonego transportu z procesem planistycznym 
nowych/przebudowywanych obszarów ma konieczność zmian w zapisach prawnych, np. 
w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Takie zapisy wpłyną na ko-
nieczność uwzględniania w projektowaniu przestrzennym np. systemu ścieżek rowero-
wych, przekrojów ulicznych z wydzielonym pasem autobusowym, itd. W zapisach i wy-
tycznych prawnych powinny znaleźć się regulacje dotyczące roli deweloperów, którzy 
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w planowaniu inwestycji powinni uwzględniać dostępność do obszaru za pomocą komuni-
kacji zbiorowej, roweru, itp. Wszystkie te zapisy powinny być regulowane i opiniowane 
przez ekspertów ochrony środowiska na poziomie przyznawania decyzji pozwolenia na bu-
dowę. W projekcie MAX będą rozpoznane procedury planistyczne oraz zdefiniowane wy-
tyczne, które będą poruszały temat integracji zarządzania mobilnością w przestrzennym 
planowaniu nowych/przebudowywanych obszarów, adresowane zarówno do planistów i jed-
nostek rządowych, jaki i deweloperów. 

 
 

4. Wnioski 
 
W sieci transportowej z roku na rok można zaobserwować pogarszające się warunki ru-

chu, co spowodowane jest ciągłym wzrostem wskaźnika motoryzacji. Rozbudowywana 
sieć drogowo-uliczna powoduje powstawanie dodatkowego ruchu, tzw. ruchu wzbudzo-
nego. Powoduje to wzrost emisji szkodliwych substancji do atmosfery i nie tylko zanie-
czyszczenie środowiska, ale także coraz gorsze oddziaływanie transportu na życie i zdrowie 
mieszkańców. Z tego względu konieczne jest wprowadzanie zmian w planowaniu sieci 
transportowej już na poziomie planistycznym i stawianie priorytetów zrównoważonego 
transportu. Można tego dokonać poprzez wpływanie na świadomość przemieszczania się, 
na wymogi planowania ścieżek rowerowych wraz z parkingami, dostosowanie nowych/ 
/przebudowywanych obszarów do obsługi komunikacją zbiorową i wiele innych działań 
wpływających na poprawę środowiska naturalnego.  
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