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Działania poprawiające jakość powietrza  
KOMUNIKACJA I TRANSPORT   



Kształtowanie rozwiązań komunikacyjnych  
już na etapie planowania przestrzennego 



Wydzielanie torowisk z ruchu kołowego 

 Łączna długość torowisk 199 650 m  
 Długość wydzielonych torowisk  

181 720 m (91,1 %) 
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Przekierowywanie ruchu tranzytowego poza centrum Miasta 

 



Strefy ograniczonej dostępności dla pojazdów 
ciężarowych we Wrocławiu 



 

Transport prywatny 



Strefa płatnego parkowania we Wrocławiu 

 W strefie płatnego parkowania znajduje się 
 3776 płatnych miejsc postojowych, w tym: 
  
  
 
 
 
 
 w strefie A – 541 
 w strefie B – 718 
 w strefie C – 2 517 
  
 

 



 

Porządkowanie parkowania  

 Stały wzrost wskaźnika motoryzacji 
 

 Pakiet parkingowy 
 Organizacja ruchu  
 Egzekucja (programy SM) 
 Promocja parkingów kubaturowych  

 
 Strefy uspokojonego 

ruchu 
Połowa wrocławskich 
ulic znajduje się w 
strefach uspokojonego 
ruchu (głównie tempo 
30). Ich rozszerzanie 
odbywa się na wnioski 
rad osiedli 

 



Park & Ride we Wrocławiu czyli Parkuj i Jedź  

Park & Ride – parkingi zlokalizowane w pobliżu przystanków  
i węzłów przesiadkowych – rozwiązanie ma na celu 
pozostawienie samochodów na parkingu i kontynuowanie 
dalszej podróży komunikacją publiczną.  
 
Obecnie funkcjonuje 7 Park & Ride w lokalizacjach: 
ul. Królewiecka / Ślaska 
ul. Lotnicza 
ul. Grabiszyńska 
ul. Snycerska – Majchra  
ul. Grabiszyńska  
Przy dworcu  
    Wrocław – Psie Pole 
ul. Ślężna 

 



Liczba pasażerów korzystających z komunikacji 
miejskiej a wydatki na komunikację  



Przyjazna taryfa 

 26 rodzajów biletów, m.in. : 
• Bilety semestralne: 87 304 szt. - 15 352 547 zł 
• Bilety imienne 30-dniowe: 831 019 szt.  - 51 440 781 zł 

 
 Z URBANCARD koleją: 

• Bilet zakodowany na URBANCARD oraz bilet czasowy (od biletu 24h) 
upoważnia do korzystania na terenie Wrocławia z pociągów Kolei 
Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych.  

 
 Bilet aglomeracyjny pociąg/tramwaj/autobus 

• Duża aglomeracja - Bilet w postaci znaczka ważny z biletem 
Przewozów Regionalnych i  Kolei Dolnośląskich uprawnia do 
korzystania z pociągu/tramwaju/autobusu w promieniu około 50 km 
od Wrocławia 

 
 Bilet aglomeracyjny tramwaj/autobus 

• uprawnia do korzystania z komunikacji miejskiej i gminnej 



Wprowadzanie niskoemisyjnych paliw i technologii 

 
Inwestycje MPK w ostatnich latach 
 
91 nowoczesnych tramwajów 

 
312 nowych autobusów 
niskopodłogowych 

 
7 nowych, hybrydowych aut 
wykorzystywane przez nadzór 
ruchu MPK. 

 
Budowa i remont 8 stacji 
prostownikowych, zakup 
dodatkowego sprzętu itp. 



Wprowadzanie niskoemisyjnych paliw i technologii 

 
 Ekosystem wprowadził wymagania dotyczące norm spalin dla wykonawców 

realizujących zadania odbioru śmieci i sprzątania miasta.  
Rok 2013 – normy EURO V i VI spełniało 42% śmieciarek na 150  

 Rok 2017 – normy EURO V i VI spełniać będzie 62%  ze 156 śmieciarek 
 

 MPK planuje wycofać z eksploatacji wszystkie autobusy poniżej normy EURO V i VI  
 w 2017 r. MPK planuje wydzierżawić 60 szt. nowych, niskopodłogowych autobusów 

z normą spalania EURO VI. Kolejna wymiana najstarszego taboru autobusowego 
(najstarsze autobusy marki Volvo mają 18 lat) planowana jest na przełomie 
2017/2018 (100 sztuk)  

 
 MPWiK sukcesywnie realizuje program 15 zadań, który ma przynieść  

1 GWh/rok oszczędności co odpowiada redukcji 333 T CO2/rok 
prace badawcze nad układami OZE. 

 



Rozwój transportu rowerowego 

W najbliższych latach planowana jest 
znaczna rozbudowa sieci tras tak aby 
stanowiły spójny system (Plac Kromera, 
Piaskowa, Janickiego, Karkonoska, 
Grabiszyńska, Solskiego, Olszewskiego, 
Podwale, Racławicka, Żmigrodzka, 
Piłsudskiego etc) 
 

@marecki 

250 km tras rowerowych 
 

strefy uspokojonego ruchu,  
ponad 700 km sieci drogowej (34% ulic) 

 
7000 miejsc parkingowych dla rowerów (700 zadaszonych) 

 
Wrocławski Rower Miejski  
760 rowerów na 76 stacjach 
2 380113 wypożyczeń od 2011 roku  
z tego 926 551 (39%) w 2016 roku 
 
 



 
 
Budowa nowych bulwarów i ich połączeń  

w formie kładek (półek) pod mostami 
 

Azyle na przejściach dla pieszych (ulice 
jednojezdniowe, dwupasowe) 
 

Wyniesione przejścia (wloty ulic 
podporządkowanych) i skrzyżowania  
(strefy uspokojonego ruchu) 
 

Zawężenie przekroju jezdni 
 

Dublowanie przejść tunelowych i kładek 
przejściami naziemnymi: 
pl. Jana Pawła II 
pl. Strzegomski 
Rondo Reagana 
 
W przyszłości:  
ul. Młodych Techników 
Ul. Legnicka/Nabycińska 
Ul. Grabiszyńska/Kolejowa 
Pl. Dominikański 

Ruch pieszych  



Cel projektu  

zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń  

efektywne wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury 

uwolnienie przestrzeni miejskiej 
od pojazdów indywidualnych 

 

bezpłatne parkowanie w strefie 
płatnego parkowania 

przejezdność dla użytkowników 
systemu przez wybrane, wyłączone 
z ruchu kołowego strefy  

korzystanie z wydzielonych bus-
pasów, torowisk 

  

 

 

 
 

 

Wrocławska wypożyczania samochodów elektrycznych 



Działania poprawiające jakość powietrza  
PROGRAM KAWKA   



Sposoby ogrzewania mieszkań zgłoszonych  
do programu Kawka 



Liczba złożonych wniosków o dotację  
na usunięcie ogrzewania węglowego 
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Mapa wniosków o dotację 



Porównanie obszarów przekroczeń  
z obszarami działania programu KAWKA 



Nowe źródła finansowania wymiany pieców 

Według zapowiedzi rządu program 

KAWKA zakończy się w 2018 roku 

 

Już teraz szukamy  

nowych rozwiązań  

i źródeł finansowania 
 



Kontrole pieców  

Funkcjonariusze Ekopatrolu Straży Miejskiej prowadzą 

kontrole spalania w piecach: 

w okresie 1 stycznia 2016 r do 30 września 2016 r. przeprowadzono 

 1523 kontroli pieców pod kątem spalania  

W wyniku czego; 

- nałożono 116 mandatów - na łączną sumę 23 200 zł.,  

- sporządzono 8 wniosków do sądu  

- oraz w 8 przypadkach zastosowano pouczenie. 

 



Serwis środowiskowy 

Serwis środowiskowy na 

www.wroclaw.pl zawiera 

między innymi zakładkę 

„Jakość powietrza we 

Wrocławiu”, gdzie znajduje 

się na bieżąco aktualizowana 

informacja odnosząca się do 

stanu jakości powietrza we 

Wrocławiu. 

 

Departament Edukacji i 

Wydział Zdrowia ponownie 

przypomina placówkom, by 

sprawdzać poziom 

zanieczyszczenia powietrza 

przy planowaniu aktywności 

dzieci na dworze (pismo). 

 

 

http://www.wroclaw.pl/


Działania poprawiające jakość powietrza  
USUWANIE AZBESTU 



Program usuwania azbestu  

Rok Ilość 
usuniętyc

h 
wyrobów 

[tony] 

Liczba obiektów należących do: 

Gminy 
Wrocław 

osób 
fizycznych 

wspólnot 
i spółdzielni 

 
Innych 

podmiotów 

2012 252,3 6 77 13 19 

2013 106,3 5 38 24 6 

2014 274,3 2 34 19 3 

2015 182,0 2 67 1 4 

2016 80,3 7 21 2 0 

Ogółem 895,2 
22 237 59 32 

350 



Działania poprawiające jakość powietrza  
LEGISLACJA  
Zmiany w prawie wspomagające i gwarantujące poprawę jakości powietrza 



Prezydent Wrocławia 
wnioskował o zmiany  
w przepisach mających 
wpływ na jakość powietrza 
w zakresie: 

 przepisów dotyczących 
wymagań jakościowych dla 
paliw stałych 
dopuszczonych do 
sprzedaży detalicznej,  

 standardów emisyjnych 
dla kotłów domowych 
instalacji grzewczych  

 wprowadzenia narzędzi 
skutecznej kontroli 
przestrzegania tych 
wymogów  



Regulacje prawne  



Działania poprawiające jakość powietrza  

KONTROLE 



Kontrole  

Ekopatrol Straży Miejskiej kontroluje wjazdy i wyjazdy z 
budów. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. 
przeprowadzono kontrole wjazdów  
i wyjazdów z budowy oraz zanieczyszczenia jezdni  

 przeprowadzono 265 

kontroli 

 

 nałożono 65 mandatów na 

łączną kwotę 12 900 zł  

 

 skierowano 3 wnioski do 

sądu i pouczono 2 osoby. 



Kontrole 

We Wrocławiu Policja i Inspekcja Transportu 
Drogowego korzysta z 17 dymomierzy. Na 
wyposażeniu ITD jest także przewoźna stacji 
badawcza pojazdów oraz analizator spalin.  

Miasto dofinansowało zakup tego sprzętu 
w wysokości 410 tysięcy złotych 

 

Kontrole ITD.  

W tym roku inspektorzy ITD 
przeprowadzili 141 kontroli w zakresie 
zadymienia pojazdów i 676 aut przy użyciu 

Mobilnej Linii Diagnostycznej.  

W 18-stu przypadkach stwierdzono naruszenia 
w zakresie ochrony środowiska.  
 

Kontrole Policji 

989 samochodów skontrolowała od początku 
2016 Policja.  
W czasie kontroli okazało się, że 82 samochody 
nie spełniają wymogów. Kierowcom zostały 
zatrzymane dowody rejestracyjne.  
 

Kontrole spalin dymomierzami i stacja badawczą  

niemal 3000 kontroli aut i 3600 skontrolowanych pieców. 



Kontrole 



SAM SPRAWDŹ SWOJE AUTO 

Miasto kupuje i przekazuje Straży Miejskiej  
2 dymomierze do badania spalin. 
 

Każdy, kto chce zbadać jakość spalin będzie 
mógł to zrobić bezpłatnie i bez konsekwencji  

w lokalizacjach wskazanych przez Straż Miejską. 
 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


