
Europejska Inicjatywa Obywatelska 
szuka partnerów

„30 km/h — ulice przyjazne życiu”

Przyłączycie się do nas?



Obywatele UE mają od kwietnia 2012 prawo przedłożenia wniosku 
ustawodawczego bezpośrednio do Komisji Europejskiej. 

Jest to forma partycypacji społecznej i demokracji na nowym poziomie, którą mamy 
zamiar wykorzystać. Przygotowujemy Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) na 
rzecz 30 km/h jako standardowego limitu prędkości na terenach miejskich / obszarach 
zabudowanych.

O wyjątkach od tego limitu powinny zdecydować same gminy, ponieważ to one najle-
piej znają sytuację u siebie.

Dlaczego 30 km/h w całym mieście?

Tempo 30 ratuje życie

Prędkość 30 km/h redukuje liczbę i skalę ciężkich obrażeń będących wynikiem wypad-
ków drogowych, ponieważ pole widzenia kierowców jest większe, a droga hamowania 
zdecydowanie krótsza niż przy prędkości 50 km/h. Będziemy więc o wiele bardziej bez-
pieczni na ulicach. Skorzystają na tym szczególnie dzieci, ludzie w podeszłym wieku  
i niepełnosprawni.

Przykłady 
Droga hamowania przy 30 i 50 km/h

Droga hamowania przy prędkości 30 km/h — 13,8 m
Droga hamowania przy prędkości 50 km/h — 28 m,
a więc ponad dwukrotnie dłuższa!  
                                       
Grafik: a OECD speed management, 2006

Przykłady 
Szanse przeżycia osoby dorosłej „potrąconej” przez samochód 

� Przy 60 km/h  0%     � Przy 50 km/h  20% 
� Przy 40 km/h  50%   � Przy 30 km/h  70%
Źródło: Verbund Service und Fahrrad e.V. www.vsf.de
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Tempo 30 poprawia płynność ruchu

Przy prędkości 50 km/h samochód często hamuje, przyspiesza, wyprzedza — na 
światłach, przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, przy skręcie w boczną ulicę, przy 
wjazdach na posesje oraz oczywiście z powodu wolniejszej jazdy innych uczestników 
ruchu. Przy prędkości 30 km/h różnice prędkości stają się wyraźnie mniejsze. Rezultat: 
krótsza droga hamowania i przyspieszania, rzadsza potrzeba wyprzedzania. Ruch 
uliczny staje się bardziej płynny. Ogólny czas przejazdu nie ulega zmianie lub ulega 
tylko nieznacznemu wydłużeniu.

Limit prędkości 30 km/h redukuje emisję spalin i zmniejsza hałas

Wprowadzenie standardowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na całym obszarze 
miasta poprawia czystość powietrza i redukuje emisję CO² ponieważ ruch staje się 
bardziej płynny, a wiele osób, widząc poprawę warunków bezpieczeństwa, rezygnuje 
z korzystania z samochodu, decydując się na skorzystanie ze środków komunikacji 
publicznej, roweru lub na chodzenie pieszo.

Przykłady
� Tylko dzięki poprawie płynności ruchu w pierwszych niemieckich strefach z tempem 30 zużycie ben-
zyny spadło o 12%.
� Gdy na jednej z głównych ulic Berlina wprowadzono limit 30 km/h, stężenie pyłu zawieszonego 
zmniejszyło się o 6%, a koncentracja CO² spadła o 10%.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h na zamieszkałym obszarze miasta zmniejsza hałas 
o ok. 3 decybele (dbA). Odpowiada to zmniejszeniu słyszanego hałasu o połowę — 
sprawiając wyraźną ulgę mieszkańcom.

Tempo 30 jest szeroko akceptowane 

Wprowadzanie ograniczenia prędkości do 30 km/h jako standardowego limitu w skali 
całych miast jest najbardziej zaawansowane w Wielkiej Brytanii, gdzie przed jego 
wprowadzeniem pojawiały się regularnie masowe protesty — z czasem jednak zasada 
zyskiwała szeroką akceptację. Sondaż zrealizowany przez brytyjskie ministerstwo 
komunikacji w 2010 r., wykazał, że 73% wszystkich mieszkańców Wielkiej Brytanii 
popiera stosowanie tego limitu, przy czym za jego stosowaniem opowiada się 72% 
kierowców.
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Dlaczego akcja obejmuje całą UE?

Aby sytuacja była wszędzie jasna dla wszystkich

W Unii Europejskiej codziennie setki tysięcy kierowców przekracza granice. Obecnie 
mają oni do czynienia z wielką różnorodnością przepisów, szczególnie dotyczących 
ograniczeń prędkości na wielu obszarach, na których miejscami występują strefy 
ograniczenia do 30 km/h — w samym Hamburgu jest ich ponad 700! UE potrzebuje 
jasnych standardów by ułatwić zarówno stosowanie się do przepisów jak i kontrolę ich 
przestrzegania.

Aby rozwiązać problemy występujące w skali całej UE            

Uzależnienie od paliw kopalnych, zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza w mia-
stach to problemy występujące w skali całej Europy. UE nie podejmuje wystarczająco 
skutecznych działań, by je rozwiązać. To musi ulec zmianie!

Czy nie ma być jakichkolwiek wyjątków?

Tak. Niższe albo wyższe limity prędkości mogą mieć sens - choćby z powodu wa-
runków widoczności na poszczególnych ulicach lub skali natężenia ruchu. Ponieważ 
sytuację naprawdę znają tylko lokalni mieszkańcy, takie decyzje powinny być podejmo-
wane przez lokalne społeczności.

Jak funkcjonuje Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO)?
W gruncie rzeczy chodzi o to, by przez rok zebrać na rzecz jakiejś propozycji co 
najmniej milion podpisów w co najmniej 7 krajach Wspólnoty. Jeśli się to uda, Komisja 
Europejska będzie zobowiązana zająć się danym tematem. Z tego może rozwinąć się 
konkretny proces ustawodawczy.

Inicjatywa „30 km/h — czyni ulice przyjazne do życia” jest w ogóle jedną z pierwszych 
inicjatyw obywatelskich (EIO). W ten sposób torujemy drogę nie tylko ku bardziej  
zrelaksowanemu trybowi życia w naszych miastach i wsiach, ale także wykonujemy 
pionierską pracę na rzecz demokracji w działaniu, aby ten nowy instrument można było 
rozwinąć na rzecz wielu innych ważnych inicjatyw.
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Punkt koordynacyjny EIO
„30 km/h – ulice przyjazne życiu”

EUGENT – European Association for Decelration; 
Heike Aghte 
Griebenow-Straße 22, D–10435 Berlin
Tel: 0049-170-5389971, Email: info@30kmh.eu       

Konto gromadzenia składek: 
EUGENT – EBI 30km/h; 
  
IBAN: DE06 43060967 1137 4489 00
BIC: GENO DE M 1 GLS

Jak można się przyłączyć?
Organizacje i grupy
•  Stańcie się partnerami EIO. Pomóżcie wprowadzić ten temat do dyskusji. 

Wasze działania przyczynią się do określenia skali sukcesu tej kampanii.

Pojedyncze osoby
•  Rejestrujcie się już teraz na naszej stronie internetowej!
•  Opowiedzcie innym o naszej kampanii.
•  Pomóżcie składkami. Wasze wpłaty mają wpływ na to, kiedy inicjatywa 

się rozpocznie.

Odwiedzajcie naszą stronę internetową:
www.30kmh.eu
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Projekt ABC Multimodal - transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji
na rzecz promocji zrównoważonej mobilności w Europie

Projekt ABC Multimodal ma na celu poprawić dostęp do miast przez włączanie komunikacji rowerowej 
w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonej mobilności. Jest on zgodny 
z sugestiami europejskiej Zielonej Księgi “W kierunku nowej kultury mobilności w miastach” i obejmuje 
wdrażanie działań prowadzących do tego, by miasta i miasteczka stawały się bardziej elastyczne, bardziej 
zielone, łatwiejsze do życia, łatwiej dostępne i bezpieczniejsze a także by redukować bariery stojące na 
drodze rozwoju tego ruchu.  W wyobraźni wielu decydentów korzystanie z roweru nadal nie jest postrze-
gane jako wyemancypowany sektor transportu, który winien być poddawany planowaniu, sterowaniu  
i który winien otrzymywać wsparcie w taki sam sposób jak dotyczy to w sposób nie budzący kontrowersji 
innych rodzajów transportu.

Przez wiele lat korzystanie z roweru było uważane za sprawę lokalną, dlatego też rozwój sieci 
rowerowych miał w różnych miastach bardzo różny charakter i przebieg. Różne doświadczenia, tradycje 
i przepisy dotyczące infrastruktury, usług i polityki w trzech miastach uczestniczących w projekcie, Rosto-
cku, Kalmarze i Gdańsku stanowią tło projektu współpracy transgranicznej. Trzy miasta wspólnie opracują 
działania z dwoma organizacjami pozarządowymi, które wniosą wiedzę na temat ruchu rowerowego  
i potrzeb cyklistów. Partnerzy projektu ABC skupią swoją uwagę na kwestii włączania ruchu rowerowego 
w system multimodalnego transportu mającego na celu poprawę warunków ruchu rowerowego (infrastruk-
tura, usługi). Partnerzy projektu opracują rozwiązania współpracując z ekspertami (planistami i ekspertami 
zarządzania ruchem, inżynierami ruchu drogowego, doradcami mobilności i politykami). 
Wychodząc od ogólnego masterplanu, 
partnerzy projektu opracują plany 
działań, zaplanują, wdrożą i ocenią 
działania inwestycyjne („twarde”)  
i promocyjne („miękkie”) ma-
jące na celu zintegrowanie 
ruchu rowerowego  
z komunikacją publiczną. 
Lokalni użytkownicy  
i międzynarodowi eks-
perci zostaną zaanga-
żowani w całościowo 
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zakrojony proces partycypacji i warsztaty o charakterze think-tanków. Integrowanie ruchu rowerowego  
w kulturę mobilności ma na celu motywowanie ludzi do korzystania z rowerów. Partnerzy projektu  wspól-
nie opracują i wdrożą działania na rzecz podnoszenia świadomości i budowania kompetencji, kierując 
swój przekaz skierowany do mieszkańców (pracodawców, pracowników, uczniów, studentów, nauczycieli, 
rodziców i polityków) przy pomocy kampanii rowerowych kierowanych do odpowiednich grup docelowych, 
wizyt studyjnych i seminariów podnoszących poziom kompetencji. Innowacyjny Monitor Cyklistów zostanie 
opracowany w celu liczenia rowerzystów i oferowanie usług rowerowych i informacji dla użytkowników. 
Takie inwestycje będą wdrażane w Rostocku, Gdańsku i Kalmarze.

Wraz z innymi urządzeniami do liczenia rowerzystów, przy pomocy wspólnie opracowanej metody 
oceny, monitor rowerowy będzie mierzył sukces projektu w długim okresie. Oczekiwane rezultaty to mie-
rzalny wzrost przejazdów rowerem stanowiących substytut przejazdów samochodami, wzrost świadomo-
ści potencjału ruchu rowerowego w multimodalnym systemie transportowym i widoczny postęp w kierunku 

kultury zrównoważonej mobilności. Dwie stowarzyszone 
organizacje pozarządowe pomogą w rozpowszechnieniu 
rezultatów projektu w regionie Południowego Bałtyku.

Rola w projekcie Polskiej Unii Mobilności Aktywnej 
(PUMA)

PUMA rozpowszechni rezultaty projektu  
w Polsce. PUMA skupi swoje wysiłki na pod-
noszeniu świadomości i poziomu kompetencji 
wśród samorządów członkowskich stowarzy-
szenia oraz wesprze działania pilotażowe 

wdrażające projekt w Gdańsku. 
Więcej o projekcie 

na stronie internetowej: 
www.abcmultimodal.eu
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Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest 
zorientowaną na innowacje, ogólnopolską organizacją 
samorządów – miast, powiatów i gmin zainteresowa-
nych poprawą warunków i promocją wszelkich form 
mobilności aktywnej. Została powołana do życia i ma 
swoją siedzibę w Gdańsku.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest poprawa 
warunków i promocja mobilności aktywnej czyli wszel-
kich form zaspokajania codziennych potrzeb transpor-
towych zakładających wykorzystanie naturalnej energii 

ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego: 
takich jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze itp.

PUMA realizuje swoje cele przede wszystkim przez pozyskiwanie dla swoich 
członków środków pozastrukturalnych Unii Europejskiej w ramach międzynarodowych 
konsorcjów. Przeznaczane są one na działania wpływające na  wzrost jakości prze-
strzeni publicznej, wpływając korzystnie na warunki życia mieszkańców oraz atrakcyj-
ność inwestycyjną, rekreacyjną i turystyczną obszarów poddanych jurysdykcji swoich 
członków.

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)
ul. Grobla II 12/14 B, 80-834 Gdańsk

Dodatkowych informacji udzielają:

Andrzej B. Piotrowicz — Sekretarz Generalny
e-mail: apiotrowicz@mobilnosc.org, tel: +48502200559

Rafał Glazik — Dyrektor Marketingu
e-mail: rglazik@mobilnosc.org, tel: +48695624634

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ABC Multimodal 
finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku 2007 – 2013.
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