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STANOWISKO W SPRAWIE WPROWADZENIA STREF TEMPO 30 W WARSZAWIE

Szanowny Panie Dyrektorze,

z dużą radością przyjmujemy decyzję m.st. Warszawy dotyczącą wprowadzenia Stref Tempo
30 na lokalnych drogach dojazdowych, niższego szczebla na terenie Warszawy. Zmiany te -
poza celnie wskazanymi przez Państwa - zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych oraz
zmniejszenia emisji spalin dają również szansę na przełomowe zmiany w projektowaniu oraz
przeprojektowywaniu ulic w Warszawie. Mocno liczymy, że w wielu przypadkach
wprowadzenie Strefy Tempo 30 będzie wiązało się ze zmianami infrastrukturalnymi,
uporządkowaniu parkowania, w szczególności przeniesienia go z chodników na jezdnię, a
także zazieleniani ulic. Zmiany infrastrukturalne są nie tylko gwarantem spowolnienia
faktycznej prędkości kierowców, jak i upodmiotowienia niewidocznych do tej pory
mieszkańców naszych ulic, w szczególności dzieci. Obecne zagospodarowanie ulic, priorytet
dla ruchu samochodowego, nielegalne lub uporządkowane parkowanie, brak zieleni i mebli
miejskich powodują, że dzieci spychane są do enklaw takich jak place zabaw lub prywatne
sale zabaw, zaś dzieci starsze nie znajdują w mieście żadnego miejsca dla siebie. W ten
sposób dzieci są wykluczane z przestrzeni miejskiej, nie mając możliwości bezpiecznego
poruszania się po nim czy nie znajdując miejsca do zabawy.

Przeglądając sporządzone prezentacje i plany związane z wprowadzaniem Stref Tempo 30,
chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa obszary.

1. Chcemy zaapelować, aby wraz z wprowadzeniem Stref Tempo 30 na ulicach
prowadzących do szkół i przedszkoli wprowadzić rozwiązania zwane
“szkolnymi ulicami”. Takie rozwiązania stosuje się w krajach Europy Zachodniej i
są one uzupełnieniem właśnie wyciszania ruchu w kwartałach dzielnicowych. Takie
rozwiązanie zastosowane np. w dzielnicy Isligton w Londynie, co pokazuje poniższa
mapa.



Szkolne ulice, czyli rozwiązanie całkowitego ruchu samochodowego w godzinach porannego
i popołudniowego piku komunikacyjnego związanego z odprowadzeniem dzieci do szkół i
przedszkoli, wzmacniają cele i priorytety wskazane w przygotowanych przez m.st. Warszawy
planie. Szkolne ulice dodatkowo ograniczają emisję spalin. Badania przeprowadzone w
Londynie na 16 ulicach szkolnych wykazało, że poziom dwutlenku azotu, jednego z
zanieczyszczeń pochodzących z ruchu ulicznego, został zmniejszony o 23%. Jednak
szkolne ulice to nie jedynie działania ograniczające emisje. To także działania
upodmiotawiające dzieci jako mieszkańców miast. Dzieci zaczynają być widoczne przez
innych użytkowników ruchu drogowego oraz mieszkańców, a także zwiększa się ich
aktywność w poruszaniu się pieszo lub rowerowo w drodze do szkoły. Przytoczone
wcześniej badanie pokazuje, że liczba dzieci, które dojeżdżają do szkoły pieszo lub na
rowerze, wzrosła o 18%. Przy starannym zaprojektowaniu może to prowadzić do
zmniejszenia ruchu na większym obszarze. Ten efekt ma również ogromną wagę
prozdrowotną. Badania wskazują, że w już co 8 polskie dziecko zmaga się z problemem
nadwagi i otyłości. Aktywne poruszanie się dzieci w drodze do szkoły zwiększa również ich
samochodzielność i wspiera rozwój społeczny. Informacje o pozytywach aktywnego
poruszania się przez dzieci do szkoły opisaliśmy w przygotowanej przez nas, wspieranej
przez Zarząd Transportu Publicznego, publikacji “Do szkoły bez samochodu”, z którą
zapoznać się można pod tym linkiem.

2. Dobrym rozwiązaniem wspierającym uspokojenie ruchu, ale również pozwalającym
na bezpieczniejsze zagospodarowanie ulicy, jest jej “szykanowanie”. Takie
rozwiązania są uzupełnieniem wskazywanym przez Państwa wynoszeniem przejść
dla pieszych oraz progów zwalniających, które pozwala np. na zastosowanie mebli
miejskich lub też zieleni. Bardzo proste zastosowanie takiego rozwiązania pokazuje
poniższe zdjęcie.

http://www.alternatywnawarszawa.pl/wp-content/uploads/2020/03/broszura_a5_lekka.pdf


Zachęcamy do rozpatrzenia stosowania takich rozwiązań przy projektowaniu konkretnych
ulic.

Wspierając raz jeszcze proponowane przez m.st. rozwiązania chcemy jednocześnie
zaznaczyć, że jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz włączania dzieci i rodziców
z dziećmi do życia społecznego oraz promująca szkolne ulice jako rozwiązanie wspierające
projektowanie włączających miast pozostajemy do dyspozycji i współpracy.

Z poważaniem,

Agnieszka Krzyżak-Pitura
prezeska zarządu

Fundacja Rodzic w mieście.


