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konsultacja naukowa 
i przemysłowa prezentacji

• dr hab. inż. Paweł Fuć prof. nadzw.  oraz  prof. dr hab. inż. Jerzy 
Merkisz – Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika 
Poznańska

• -pomiar i geoprzestrzenne wytyczenie Stref Niskiej Emisji
• -projektowanie reaktorów katalitycznych do poprawy emisji spalin
• -laboratorium pomiarowe stacjonarne i mobilne emisji z pojazdów 

najnowocześniejsze w Europie

• mgr inż. Piotr Nowotarski, 
• Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
• -ekologia transportu ciężkiego i ekologia maszyn budowlanych
• -ekologiczna organizacja budowy
• - innowacje i patenty dla poprawy emisji silników ZS
• -dostęp  do europejskich Zielonych Stref  UE
• -międzynarodowe  projekty systemów dla oczyszczania spalin



Doświadczenie, osiągnięcia autora 
prezentacji

Zrealizowane projekty w firmie ATUT   Sp. z o.o.
(http: //www.atut.filtryeuro5.pl)

•projekt Polska- Holandia- Egipt- Kazachstan 

w zakresie  modernizacji  emisji z EURO 3 na 

EURO 4 w 50 autobusach MCV Egipt  dla 

Kazachstanu

•obsługa klientów z Rosji, Estonii, Bułgarii, Słowacji, Austrii, Niemiec, 
Finlandii, którzy zakupują w Polsce filtry DPF  oczyszczania spalin ZS

•współpraca przy polskich patentach poprawiających efektywność spalania 
paliw i redukujących emisje gazów cieplarnianych z silników ZS



Plan prezentacji 
29.10.2015
• Co to jest Zielona Strefa Miejska

• Zielone Strefy w krajach UE

• Zawieszony projekt polskiej Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska (POŚ) w zakresie Zielonej Strefy Miejskiej

• Najważniejsze różnice między PL i Europą

• Skutki wprowadzenia  projektu Ustawy POŚ w życie

• Poprawa czystości powietrza  prostymi metodami



Zielona Strefa Miejska 
niskiej emisji

• Strefa ograniczonego ruchu pojazdów
• Pojazdy o zwiększonej emisji zanieczyszczeń  nie  są wpuszczane do Strefy

Pozytywne skutki:

• Redukcja ruchu pojazdów w centrach miastach,
• Poprawa  jakości życia mieszkańców miast,
• Zmniejszenie występowanie szkodliwych, rakotwórczych substancji  

w powietrzu, w obrębie  centrum miasta:
 Cząstki stałe PM10 i PM 2,5 (wnikają do krwi i wywołują raka !) 
 Ozon (O3)
 Węglowodory (HC)  i lotne związki organiczne (LZO)
 Związki siarki  (S)  i  związki azotu (NOx) - podobnie rakotwórcze
 Tlenek węgla (CO)

http://www.airqualitynow.org/pl/pollution_home.php



Zielone Strefy w Europie

http://urbanaccessregulations.eu/



Wspólna Cecha Zielonych Stref w 
UE

Ograniczenie ruchu pojazdów o nadmiernej emisji spalin

oraz

•Wprowadzenie kryterium wieku pojazdu  
• jednocześnie  dopuszczenie  ekologicznej modernizacji  pojazdu 

(doposażenia) w  filtry spalin DPF (lub reaktory katalityczne)  lub  
w    instalacje gazowe, 

•wymiana silnika na nowszy

Przykłady  rozwiązań  prawnych
Wielka Brytania ( w 2020 roku Ultra Zielona Strefa), Dania, Austria, Niemcy
(to kraje rejestracji pojazdów w Zielonej Strefie, które wystawiają naklejki,  

wpisują pojazdy do bazy, wytyczają obszar Strefy) 

Norwegia,  Czechy (chcą wdrożyć przepisy z Niemiec), Holandia, Szwecja, 
Włochy, Szwajcaria (ma 30 letnie doświadczenia)- to kraje, które tylko 

wytyczają i oznaczają znakami drogowymi Strefy Niskiej Emisji



Zielona Strefa Londynu (GB)
• Dokument do rejestracji w Zielonej Strefie -w bazie pojazdów



Zielona Strefa Londynu (GB)



Zielona Strefa Londynu



Projekt  polskiej  Ustawy 
POŚ- wstrzymany

• Ograniczenia wjazdu  dla  starych pojazdów  (dlaczego nie 
o nadmiernej  emisji ?!)

• Brak możliwości modernizacji pojazdu w: systemy filtrujące, gaz?



Zawieszony projekt polskiej Ustawy 
(POŚ) w zakresie Zielonej Strefy -

powody

Między innymi brak odpowiedzi:
• Co z pojazdami z wymienionymi silnikami?

• Co z pojazdami z instalacją gazową LPG i CNG?

• Co z   polskimi pojazdami  już zmodernizowanymi 
i doposażonymi w filtry spalin DPF, które są:

- akceptowane we wszystkich  Zielonych Strefach w UE 
- w systemach polskiego elektronicznego poboru opłat

VIATOLL ,
- systemach opłat autostradowych krajów UE



Różnice między polskim projektem 
,
a  Zielonymi  Strefami  w Europie

Główny cel Zielonej Strefy   Miejskiej

Redukcja zanieczyszczeń 

(woda i czyste powietrze

jako aksjologiczne dobro najwyższe)

Dopuszczenie do ruchu pojazdów w Zielonej Strefie: 

Polska – Kryterium wieku pojazdu (,,nowszy” w domyśle 
mniejsza emisja)

Europa – Kryterium niskiej emisji pojazdu kontrolowanej  

na przeglądach, akceptacje modernizacji o filtry lub 
reaktory katalityczne,  akceptacja gazu i wymian silnika



Efekty wprowadzenia ustawy tylko
z kryterium wieku pojazdu w 
Polsce
• Koszty gospodarcze, np. polski transport turystyczny,  

z filtrami, zmodernizowany,  nie wjedzie do Starego 
Miasta w Polsce? , a do Berlina wjedzie bez problemu !

• Konieczność zakupu nowych pojazdów/maszyn, po co? 
skoro wystarczy tańsza modernizacja pojazdów dla:

- Komunikacja miejska

- Firmy komunalne

• Pytanie dlaczego  ??

• Zielona Strefa miała być dostępna dla nieekologicznych 
pojazdów mieszkańców  Zielonej Strefy i nieekolo-
gicznego transportu publicznego ?



Proste sposoby poprawy 
czystości powietrza w 
mieście
1. Dobrej jakości paliwo  w mieście/regionie/Polsce

2. Organizacja ruchu w mieście (inteligentne sterowanie ruchem)

3. Stacje Kontroli Pojazdów (SKP)

4. Rzeczoznawcy/ eksperci/ biegli

5. Akcje społecznej świadomości

6. Szkolnictwo/ edukacja

7. Pojazdy w gestii  samorządowej  np. ZTM 

8. Ekologiczne budowy miejskie

9. Transport poza-drogowy

10. Całoroczna zieleń miejska



1. Dobrej jakości paliwo  
w mieście/regionie/Polsce

Warto, aby Władze upominały się o dystrybucję lepszych 
paliw i przeprowadzały kontrole jakości paliwa

•W Wielkiej Brytanii to był  pierwszy etap eliminacji zanieczyszczeń,

•Paliwo  o wysokiej jakości ; Olej napędowy  zmniejszający 
zadymienie spalin,  zawartość siarki w paliwie  poniżej 10 mg/kg, 

utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa 

na ograniczenie zużycia paliwa

•Niskopopiołowe  oleje silnikowe  do nowoczesnych silników ZI 
i ZS z systemem redukcji emisji spalin



2. Organizacja ruchu w mieście  

•Inteligentne sterowanie ruchem

•Strefa  ruchu 30km/h to strefa  podwyższonej emisji,  bo pojazdy 

skonstruowane są do  jazdy optymalnej, o wyższej prędkości *

•Promowanie komunikacji zbiorowej; ruch rowerowy

•Kierowanie ruchem przez Policję w czasie imprez masowych

• Wykorzystanie  pasów przeciwnych  do jazdy ,,pod  prąd” , aby 
rozładować korek- w dużych aglomeracjach

*  Strefa tempo 30km/h jest dobra pod warunkiem połączenia 

z ekologią pojazdów, wtedy będzie miała wpływ na czystość 

powietrza



2. Organizacja ruchu w mieście 

• Czyszczenie torowisk  tramwajowych z pyłu i piasku,

• modernizacja torowisk na mniej hałaśliwe oraz nasadzanie 
trawników na torowiskach 

(Pył + hałas drogowy to źródło zawałów serca- dane WHO 
Kopenhaga),



3. Stacje Kontroli Pojazdów

• Badania techniczne  pojazdu z  obowiązkiem badania emisji  
spalin i wydrukiem badania dołączanym do dokumentów 
przeglądu

• Karanie za niesprawne  analizatory spalin

• Karanie za brak  legalizacji analizatorów spalin

• Zawieszanie uprawnień diagnosty (w celu  poprawy  jakości 
tych usług)

• Podczas przeglądów sprawdzanie stanu  filtrów spalin
i komputera pokładowego  układu filtrującego (czy nie jest 
usunięty)



4. Rzeczoznawcy/ Eksperci/ 
Biegli- PZMot, 
Automobilklub

• Pomoc biegłych w zakresie techniki dla Zarządów Zielonych Stref (na 
wzór  Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec) – w celu  rozstrzygania  
wątpliwości dotyczących dokumentacji i emisji spalin pojazdu: 

• analiza dokumentów układów filtrujących spaliny,  instalacji gazu  i 
innych  spraw dotyczących dopuszczania nowych, innowacyjnych, 
polskich rozwiązań  i metod filtracji spalin , wynikających z rozwoju 
techniki, innowacyjnych metod  oczyszczania spalin  oraz obiektywnie 
potwierdzonych Certyfikatami:

• TUV, DEKRA, KBA, - Niemcy, inne jednostki notyfikujące UE

• VERT, BAFA - Szwajcaria –najwyższej rangi  w tej dziedzinie

• Certyfikacje Uczelniane  (akceptowane w Holandii, Danii)

• PIMOT, PIMR, ITS, Bosmal, -Polska

• Branżowe Instytuty  Badawczo - Rozwojowe  -Polska



5. Zwiększenie 
świadomości społecznej

• Korzystanie z  transportu miejskiego

• Dojazdy do pracy w kilka osób

• Zakup pojazdów (z ogłaszanej listy)  o niskiej emisji spalin

• Stosowanie indywidualnej ochrony  dróg oddechowych 
dla rowerzystów i biegaczy  wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych

zdjęcie : źródło http://vege.com.pl



5. Zwiększenie 
świadomości społecznej

• Karanie firm  usuwających  usługowo filtry/katalizatory 
http://4dpf.com/ (Egzekwowanie istniejącego prawa)

• Karanie właścicieli pojazdów z usuniętymi filtrami

• Sprzątanie z jezdni szkła, plastiku, farb po wypadkach

• Wprowadzenie punktów pomiarowych jakości powietrza 
w centrum miasta na wzór Warszawy

UWAGA:
* Dlaczego  kilka lat temu zdjęto  tablicę z  wynikami z pomiarów 
powietrza  z  Akademii Muzycznej w Poznaniu? 
* W marcu 2015 wyczerpano roczny limit zanieczyszczeń 
powietrza w  Poznaniu

http://4dpf.com/


6. Szkolnictwo / Edukacja

• Akcje i konkursy uświadamiające młodzież w zakresie:

• ekologicznego transportu

• ekologicznych systemów oczyszczania spalin

• możliwych modernizacji  silników

• nowych rozwiązań technologicznych napędu elektrycznego,  itp.

• szkodliwości  zanieczyszczonego powietrza

• Zakaz  pozostawiania pojazdu na włączonym silniku pod 
szkołami, przedszkolami, szpitalami 

(Egzekwowanie istniejącego prawa)



7. Pojazdy w gestii samorządu 
ZTM, oczyszczanie miasta, itp.
Sprawdzanie przez Policję emisji  spalin  pojazdów  operujących 
w centrach miast:

•Przewoźników samorządowych transportu pasażerskiego,
•Pojazdy komunalne oczyszczania miasta , utrzymania dróg, itp.
•TAXI
•Firmy Kurierskie, Poczta Polska, straż pożarna, karetki !!! (hałasują i emitują 
spaliny)

Zachęty do poprawy normy emisji spalin pojazdu poprzez procedury przetargowe 
•A) zakup nowych pojazdów 
•B) modernizacje pojazdów (np. doposażenie w systemy filtrujące spalin 

zgodnie z prawem UE)

Przykład z UE:
•Firma ATUT Poznań modernizowała  w Polsce 20 letni autobus z Finlandii, 
-władze Finlandii dofinansowują  remont/ odbudowy autobusów,  
-nie zadłużają się na zakupy nowego taboru.



8. Ekologiczne Budowy

• Wprowadzenie do procedury przetargowej dla budów 
w miastach oraz  na obszarach cennych przyrodniczo, aby  były 
wykonywane maszynami  o niskim poziomie emisji spalin, na 
wzór miast Niemiec, np. Berlina

• Kontrola wymagań emisyjnych pojazdów obsługujących budowy 
w centrach miast, na wzór Niemiec, Szwajcarii, Szwecji

• Obowiązek czyszczenia pojazdu z błota przed  wjazdem na drogę 
publiczną, aby nie zanieczyszczać  jezdni i pobocza pyłem

(drogi jako liniowe źródło zanieczyszczeń pyłowych PM10 i PM2,5)



23.05.2013    Berlin- ekologiczne budowy-
Konferencja międzynarodowa



9. Transport  poza-drogowy 
jako źródło zanieczyszczeń

Poza-drogowe źródła emisji w aglomeracjach miejskich 

wpływające na tło emisji miejskiej

•Transport lotniczy

•Transport kolejowy

•Transport rzeczny

•Wpływ władz miasta na stosowane  paliwo , procedury 
przetargowe, eksploatowane terminale tego transportu

•Modernizacja taboru zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
racjonalnego wydatkowania pieniędzy społecznych, a nie  przez 
kasację czy przesunięcia  nieekologicznego  transportu do 

mniejszych miast i gmin



10. Zieleń miejska -
całoroczna
• Zieleń całoroczna:  drzewa i krzewy iglaste, jako podstawa do 

tworzenia ekranów  akustycznych, pyłowych oraz spełniania  
warunków  do produkcji tlenu  przez cały rok

• Za wycięte drzewo nasadzenia kompensacyjne 3-5 nowych 
drzew iglastych ze strefy klimatycznej Polski

• Drzewa iglaste w strefie klimatycznej Polski
Abies concolor - jodła jednobarwna
Larix decidua - modrzew europejski
Metasequoia glyptostroboides - metasekwoja chińska
Picea omorica - świerk serbski
Picea pungens 'Glauca' - świerk kłujący odm. srebrzysta
Pinus nigra - sosna czarna
Pseudotsuga menziesii - daglezja zielona

• http://e-czytelnia.abrys.pl/zielen-miejska/2006-11-250/zielony-poradnik-1049/drzewa-i-
krzewy-do-miast-6785



10. Zieleń miejska 
całoroczna

• Eliminacja jemioły z drzew podczas przycinania gałęzi,   

jako obowiązek  pielęgnacyjny,  a nie  wycinanie drzew, zarażonych 
jemiołą ( to wysoka nieracjonalność- bo drzewo rośnie powoli)



Grono ekspertów do wykreowania 
Zielonych Stref  Miejskich

Gremium Ekspertów  Metropolitalnych do spraw  Zielonej Strefy  Miejskiej, jako 
wsparcie działań władz samorządowych  (z grona biegłych, sfery  nauki 
akademickiej, specjalistów transportu oraz od modernizacji  pojazdów) , 

Zadania:  Konsultacje Społeczne nowego projektu Ustawy, Regulaminy, zasięg stref. 

UWAGA:
Sejmiki Wojewódzkie nie mogą kreować prawa Zielonej Strefy Miejskiej, bo zasady 
w każdym mieście będą inne. Powstaną dziesiątki różnych Regulaminów Stref.
Sejmik może ją powołać, wytyczyć geograficznie i  nadzorować Zieloną Strefę 
Miejską.

•PROPOZYCJA
•Akademickie wsparcie w zakresie monitorowania emisji  i  korekt projektu Zielonych Stref na 
wzór  Kings College London, uczelni obsługującej projekty  techniczne , zdrowotne i inne dla 
aglomeracji Londynu i władz Miasta Londyn (jako zadania własne uczelni)
•DLACZEGO ?

•nikt w Polsce nie bada zdrowotnych skutków zanieczyszczeń powietrza na populację)



Podsumowanie

• Zielona Strefa Miejska jest potrzebna w Polsce

• Wykorzystajmy już istniejące w UE regulacje do poprawy powietrza,

• Zmieńmy przepisy uniemożliwiające wpis poziomu emisji pojazdu po 
modernizacji . Zgody producenta pojazdu nikt w Polsce nie uzyskał 
(martwe Rozporządzenie z 06.2013 roku, ograniczające  modernizacje)

• Wprowadzajmy ograniczenia  dla pojazdów
w perspektywie horyzontu czasowego,  
z czasem na dostosowanie oraz  z głową ! 

• Nowa Ustawa POŚ wymaga doprecyzowania !

• Limity dostępu muszą dotyczyć Emisji Zanie-
czyszczeń, a nie tyko wieku pojazdu/maszyny.



Zielone Strefy Miejskie      
w Polsce są pilnie potrzebne

Dziękuję za uwagę

mgr inż. Włodzimierz  Nowotarski

www.atut.filtryeuro5.pl

włodzimierz.nowotarski@filtryeuro5.pl

60-813 Poznań, Zwierzyniecka 10
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