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Motto

• 1 marca 1903 roku miało miejsce wydarzenie, 

które dramatycznie zmieniło historię spokojnego 

dotąd Krakowa. Na Rynek wjechał hałasując i 

dymiąc pierwszy samochód. Oj, nie spodobał się 

krakowianom ten wynalazek. W krakowskiej 

gazecie „Czas” napisano przelatywał szalonym 

pędem automobil przez ulice bez względu na 

ruch w mieście i niebezpieczeństwo 

przejechania ludzi i dzieci. Na widok pędzącego 

automobilu koń dorożkarski gwałtownie się 

spłoszył, łamiąc dyszel i tłukąc latarnię.
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Przełom lat 60/70 XX wieku

• Burzliwy rozwój motoryzacji na 

Zachodzie Europy a w konsekwencji 

zagrożeń motoryzacyjnych i masowe 

protesty społeczne

• Stop de kindermord - Nie zabijajcie 

dzieci

• 50 is teveel – 50 km/h to zbyt wiele

3



Odpowiedź ekspertów

• Prekursorskie propozycje Holandii: Woonerf  

(strefa mieszkaniowa) Winkelerf (strefa sklepowa) –

strefy ruchu uspokojonego

• Rozwinięte i udoskonalone zasady w innych krajach 

(Niemcy, Dania, Szwecja) TEMPO 30, TEMPO 20, 

TEMPO 10 

• W Polsce w 1978 r. jako pierwszy 

prof.W.Suchorzewski  na konferencji TUP w 

Kazimierzu Dolnym

• W latach 1981-83 PK „Kształtowanie stref ruchu 

pieszego i rowerowego” Bieda, Rudnicki, Kopta, 

Trząski, Kurowski 4



Departament Studiów - Zespół ds 

Ścieżek (Dróg) Rowerowych
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WOONERF

http://www.canin.com/world-woonerf/
http://www.canin.com/world-woonerf/


Odpowiedź ekspertów

• 1978 list otwarty (apel) 

Tadeusza Kopty do 

Dziennika Polskiego o 

budowę dróg dla 

rowerów w Krakowie
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Departament Studiów - Zespół ds 

Ścieżek (Dróg) Rowerowych
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Przed 1979 Rynek węzłem 

komunikacyjnym



Departament Studiów - Zespół ds 

Ścieżek (Dróg) Rowerowych

8Przed 1979 Rynek parkingiem



Pierwszy praktyczny krok w 

Polsce

• W 1979 roku zamknięcie 

krakowskiego Rynku dla 

ruchu samochodowego i 

niestety także 

rowerowego 
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Pierwsza niezależna organizacja 

ekologiczna w bloku sowieckim

• W 1980 roku powstał Polski Klub 

Ekologiczny. Stworzyło go 

środowisko naukowe Krakowa do 

którego dołączyły inne ośrodki. Na 

forum Polskiego Klubu Ekologicznego 

zainicjowano ogólnospołeczną debatę 

pod hasłem Qvo vadis, Cracovia? 

Jaki jest Kraków, a czym i jaki ma być 

w przyszłości. 10



Diagnoza

„Qvo vadis Cracovia” to cykl konferencji 

Polskiego Klubu Ekologicznego 

podejmujących w latach 1980-

1981 zagrożenia Krakowa: 

nadmiernego rozrostu miasta, 

zanieczyszczeń środowiska, 

nadmiernego hałasu, zagrożeń 

komunikacyjnych. 
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Społeczna wizja Krakowa

• Widziała miasto o układzie 

przestrzennym noszącym cechy 

pierwotnego układu koncentrycznego, 

z komunikacją opartą na szybkim i 

cichym tramwaju uzupełnionym siecią 

autobusową i rozbudowanym 

układem ciągów pieszych i 

rowerowych a w zabytkowym centrum 

wolnym od ruchu samochodowego. 12



Kwiecień 1984 r. „Apel PKE o 

uspokojenie ruchu samochodowego w 

śródmieściu Krakowa”

Apel wskazywał, jak uspokojenie 

należy przeprowadzić. 

Komunistyczne władze Krakowa 

okrojone uspokojenie ruchu 

samochodowego wdrożyły. Było to 

pierwsze uspokojenie w Polsce. 

Niestety, do dzisiaj nie udało się 

wprowadzić pełnej koncepcji PKE.
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Uspokojenie to uporządkowanie i 

dostosowanie obsługi komunikacyjnej do 

charakteru i funkcji obszaru

• Obniżenie liczby podróży samochodowych

• Eliminacja samochodowych podróży 

tranzytowych

• Poprawa warunków funkcjonowania 

transportu zbiorowego

• Zwiększenie udziału ruchu pieszego i 

rowerowego

• Wymuszanie przyjaznych dla środowiska i 

niezmotoryzowanych zachowań kierowców 
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Polityka zrównoważonego transportu 

oraz plan miejscowy 1994

• Przyjmuje koncepcje PKE

• Strefowanie dostępności samochodem

• Układ drogowy - 25% podróży 

samochodowych

• Tempo 30 

• Ograniczone parkowanie poza II obwodnicą

• Opłaty za parkowanie

• Opłaty za korzystanie z ulic
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Ruch

• Zewnętrzny rozrządzany przez 

obwodnicę A-4 i ekspresową S-7

• Wewnętrzny rozrządzany przez III 

obwodnicę (średnica 6-8 km). 

Wewnątrz ruch ograniczony.

• 15 parkingów Park and Ride o 12 –

20 tyś. miejsc (40 tyś./dobę)

• Duży parking dla autokarów 
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Ruch rowerowy

• Ułatwienia w śródmieściu

• Bogata sieć DDR w całym 

obszarze miasta

• Wzrost udziału z 1,6% do 

minimum 5% (Deklaracja 

Brukselska 15%)
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Transport zbiorowy

• Substytucja podróży 

samochodowych

• Wydłużenie linii tramwaju 

tradycyjnego

• Budowa tramwaju szybkiego
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Dzień Bez Samochodu

• Walny Zjazd PKE uchwalił 5 czerwca 

Dniem Bez Samochodu. Wiele lat później  

Komisja Europejska ogłosiła 22 września 

Europejskim Dniem Bez Samochodu  -

wieloletnia kampania na rzecz czystego 

transportu. Demonstracje rowerowe, List 

do premiera, paliwo bez ołowiu, transport 

zrównoważony (piesi, rowery, transport 

zbiorowy).

19



20



Zagrożenia motoryzacyjne

• masowa motoryzacja jest najbardziej 

energochłonnym i najgroźniejszym dla 

środowiska rozwiązaniem komunikacyjnym. 

Zanieczyszczenie powietrza w miastach 

przekracza dopuszczalne poziomy, smog 

(zimowy i letni fotochemiczny) obejmuje duże 

obszary a zmiany klimatyczne dopełniają listę 

zagrożeń globalnych. Nowe technologie w 

motoryzacji nie wyeliminowały zagrożeń 

środowiska i zdrowia człowieka.
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Przestrogi

• PKE w listach otwartych i 

stanowiskach przestrzegał, że 

budowa autostrad i zaniedbanie 

połączeń kolejowych doprowadzi 

do powielenia błędów krajów 

zachodnioeuropejskich i wielkich 

zagrożeń ekologicznych.
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Budowa dużych parkingów w centrum jest 

zaprzeczeniem uspokojenia ruchu.

• PKE przestrzegał  władze przed budową 

dużych parkingów w centrum miasta. 

Wskazywano na ich destrukcyjną rolę w 

generowaniu ruchu samochodowego i 

zachęcaniu mieszkańców do korzystania 

ze samochodu zamiast ze 

zrównoważonych form transportu czyli: 

transportu zbiorowego, rowerowego i 

pieszego. 
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Park and Ride

• Jedynymi parkingami jakie 

PKE dopuszczał były parkingi 

Park and Ride zlokalizowane 

w pobliżu rogatek miasta i 

służące do przesiadania się na 

transport zbiorowy.
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Opłata reguluje zasadę popytu i 

podaży w parkowaniu
• PKE zachęcał władze do wprowadzenia 

opłat za parkowanie, gdyż nie ma 

możliwości rozwiązania braku przestrzeni 

w centrach miast bez tego instrumentu. 

Zawsze popyt na parkowanie w obszarze 

centralnym przekracza możliwości podaży, 

stąd jednym z podstawowych narzędzi w 

gospodarce rynkowej są opłaty 

dostosowujące popyt do podaży.
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Dekoncentracja osadnictwa – codzienne 

dojazdy do miast

• Potrzebne wysokie opłaty za parkowanie i 

opłaty za wjazd do miast. Dotychczasowe 

opłaty były symboliczne i nie zniechęcały do 

użytkowania samochodu w miastach. Nie 

istnieje opłata zniechęcająca do wjazdu 

samochodem na teren miast. Stan ten 

utrudnia realizację polityki UE ograniczenia 

ruchu samochodowego w miastach na rzecz 

transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i 

pieszego.
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Szybszy tramwaj

• PKE wskazywał na możliwości 

zwiększenia Vk tramwaju: w 

tunelu, na estakadzie, na 

rozjazdach, priorytet na 

skrzyżowaniach. Większa 

prędkość to mniej pojazdów.
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Po 34 latach od Apelu PKE

• Tylko częściowe uspokojenie ruchu w 

śródmieściu Krakowa

• Bardzo dużo jeszcze do zrobienia w zakresie 

infrastruktury rowerowej

• Opłaty za parkowanie za niskie aby mogły być 

realnym instrumentem polityki transportowej

• Nie wprowadzono opłat za wjazd do miasta.

• Tramwaj nie uzyskał oczekiwanych standardów  

szybkiego tramwaju

• Brak III obwodnicy

• Tylko 3 parkingi strategiczne
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Dziękuję za uwagę

Dr inż. Tadeusz Kopta
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