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Informujemy, że wzorem lat ubieg łych Ministerstwo Ś rodowiska wraz z Ministerstwem
Infrastruktury i Budownictwa wspieraj ą kampanię Europejskiego Tygodnia Zrównowa żonej
Mobilności (ETZM), która promuje ekologiczne formy mobilno ści, takie jak środki transportu
zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transpo rt multimodalny (czyli łączenie ró żnych środków
transpo rt u). Zach ęcamy zatem prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów gmin do przy łączenia
się do udzia łu w kampanii poprzez promowanie zrównowa żonego transpo rt u w swoich
miejscowo ściach.
W naszym przekonaniu zrównowa żony transpo rt oznacza przede wszystkim poprawę jakości
powietrza w miastach i gminach, ograniczenie ha łasu oraz zwi ększenie atrakcyjno ści przestrzeni
publicznej. Stanowi on tak że szansę na rozwój lokalnej przedsi ę biorczości oraz poprawę jakości
życia, także w małych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich.
ETZM odbywa si ę każdego roku w dniach 16-22 wrze ś nia. Jego kulminacyjnym punktem jest,
organizowany 22 wrześ nia, Dzie ń bez Samochodu. Tematem przewodnim kampanii w roku 2016
jest hasło „Inteligentny transpo rt . Silna gospodarka". Kampania ma na celu pokazanie
róż norodnych korzy ści zrównowa żonego transpo rt u, takich jak oszcz ędność pieniędzy i czasu,
poprawa zdrowia i bezpiecze ń stwa na drogach, dostę pność komunikacyjna dla wszystkich
mieszka ń ców, w tym dla osób z niepe łnosprawno ści ą , seniorów, rodzin wielodzietnych, przyjazna
przestrze ń miast i wsi, rozwój przedsi ę biorczo ści lokalnej, rozwój nowych technologii oraz
zwiększenie atrakcyjno ści miast i gmin dla inwestorów.
Zachęcamy przedstawicieli w ładz lokalnych do udział u w kampanii. Na stronie
www.mobilityweek.eu miasta i gminy mog ą dokonać rejestracji oraz skorzysta ć z materiałów
promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Miejscowo ści mog ą
dokona ć rejestracji, w trakcie której mog ą zadeklarowa ć organizację jednego, dwóch albo trzech
typów działa ń :
1. działanie trwa łe — dla miejscowo ści, które w ramach ETZM planuj ą zainaugurowa ć
działanie, maj ące d ługotrwały efekt, np. obni żenie cen biletów w publicznych ś rodkach
transpo rt u, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej,
wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów
publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,
2. tydzie ń działa ń — dla miejscowo ści, które planuj ą zorganizowa ć róż nego rodzaju
wydarzenia promuj ące zrównoważony transpo rt w trakcie całego tygodnia 16-22 wrze ś nia,
np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamkni ęcie ulic dla ruchu
kołowego,

3. Dzie ń bez Samochodu — dla miejscowo ści, które planuj ą zorganizowa ć 22 września Dzie ń
bez Samochodu, np. jednodniowe zamkni ęcie ulic dla ruchu ko łowego, dzie ń darmowej
komunikacji miejskiej.
Miasta i gminy, które zorganizuj ą wszystkie trzy typy dzia ła ń będ ą mogły ubiega ć si ę o Nagrod ę
Europejskiego Tygodnia Zrównowa żonej Mobilno ści. Miejscowo ść , która otrzyma Nagrod ę , będzie
promowana przez europejski sekretariat kampanii, m.in. poprzez nakr ęcenie profesjonalnego filmu
w j ęzyku angielskim i w j ęzyku narodowym. Film promuj ący zwycięzcę z roku 2014, szwedzkie
miasto Ostersund, mo źna zobaczyć na portalu YouTube (film pt. ostersund, Winner of the
EUROPEAN MOBILITY WEEK Award 2014).

Maj ąc na uwadze rozwój polskich o ś rodków miejskich i gminnych oraz popraw ę jakości życia
wszystkich mieszka ń ców, zach ęcamy raz jeszcze przedstawicieli władz lokalnych do włączenia si ę
do obchodów ETZM oraz do promowania zrównoważonego transportu, a przy okazji, swoich
miejscowo ści.
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