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Czy wystarczą trzy kroki do 

„Miasta dla ludzi”?
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Rekomendacje:

– planowanie miasta zwartego, przeciwdziałanie rozlewaniu się miasta i rozpraszaniu zabudowy na terenach otwartych, korzystne dla ruchu pieszego, obsługi komunikacją miejską oraz dogodne dla podłączania budynków do sieci cieplnej (efekt: zmniejszenie smogu paleniskowego i samochod
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Rekomendacje:

– planowanie miasta zwartego: przeciwdziałanie 
rozlewaniu się miasta i rozpraszaniu zabudowy na 
terenach otwartych; 
jest to korzystne dla ruchu pieszego, obsługi 
komunikacją miejską oraz dogodne dla podłączania 
budynków do sieci cieplnej 

(efekt: zmniejszenie smogu paleniskowego 
i samochodowego)



Rekomendacje:

– realizacja zaplanowanej w „Standardach 

pieszych” sieci pieszej:

wygodne ulice i ciągi piesze, łączniki, przejścia, 

likwidacja barier, uspokojenie ruchu; 

oraz jej dalsze rozwijanie, jako alternatywy dla 

transportu samochodowego

(efekt: zmniejszenie smogu samochodowego)



Rekomendacje:

– realizacja wskazanych w "Standardach 
pieszych" węzłów przesiadkowych komunikacji 
miejskiej, czyli przystanków blisko skrzyżowań, 
tak aby przesiadanie się było wygodne. 
Wówczas podróżowanie komunikacją stanie się 
atrakcyjniejsze i sprawniejsze. 

(efekt: zmniejszenie smogu samochodowego)



Rekomendacje:

– rezygnacja z kosztownych inwestycji 
drogowych (estakad, szerokich ulic, dróg w 
wąwozach i terenach otwartych), 
na rzecz rozwiązań korzystnych dla komunikacji 
miejskiej, rowerów i pieszych, 
ale także powiększania terenów zielonych z 
nowymi nasadzeniami drzew i krzewów;

(efekt: zmniejszenie smogu samochodowego)



Rekomendacje:

– wprowadzenie programu dla władz miasta, 
urzędników i radnych – podróży do pracy 
komunikacją publiczną, pieszo lub rowerem, w 
celu promocji tych form transportu oraz zmiany 
sposobu widzenia i przyzwyczajeń osób 
zarządzających przestrzenią. Skutkować to będzie 
także promocją tych środków wśród innych 
mieszkańców. 

(efekt: zmniejszenie smogu samochodowego)



Rekomendacje:
A za najważniejsze uznajemy

- wdrożenie "Standardów pieszych" jako 
dokumentu wspierającego działania na rzecz 
czystego powietrza.



Dziękuję, 

Marta Kurowska
e-mail: zapraszamy@tuobok.pl


