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WIADOMOŚĆ PRASOWA 
 

TOP 10 – Najdziwniejsze strefy ekologiczne w Europie – 
Gminny spór tworzy wspaniałe dywany patchworkowe 
 
Berlin, 25.09.2019. Portal stref ekologicznych Green-Zones zidentyfikował 
europejskie strefy ekologiczne, których kształty i kontury są tak dziwaczne, że mogą 
albo przypominać inne kształty albo mogłoby pochodzić z bajek przepełnionych 
fantazją.  
 
Na miejscach 10 i 9 najbardziej dziwacznych stref ekologicznych w Europie znajduje się 
niemieckie miasto Siegen, którego kontury odpowiadają konturom dinozaura 
poszukującego pożywienia z pierwotnych drzew liściastych oraz francuskie miasto Lille, 
którego kształt strefy ekologicznej przedstawia niemal doskonały trójkąt. Pomimo pięknych 
kształtów do wjazdu wymagana jest niemiecka i francuska plakietka ekologiczna, w 
przeciwnym razie należne są grzywne w wysokości odpowiednio 80 i 68 euro. 
 
W środku stawki znajdują się strefy ekologiczne niemieckiego miasta Bonn i angielskiego 
miasta Norwich, których kształty przypominają szynkę i bumerang.  
Ich cechą wspólną jest to, że strefy ekologiczne w tych krajach są zawsze obowiązujące, 
tzn. 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Taka zasada niekoniecznie jest częstym zjawiskiem 
w Europie, ponieważ coraz więcej stref europejskich obowiązuje tylko w określonych dniach 
i godzinach lub jest aktywowana tylko przy złym powietrzu, przez co jest bardzo 
nieprzewidywalna, co jest obciążeniem  dla wielu kierowców poprzez mandaty. 
 
Na pierwszym miejscu i w ten sposób liderem najdziwaczniejszych stref ekologicznych 
Europy leży nowo utworzona strefa Paryża ZFE, która przypomina okrągły, postrzępiony 
dywan, ponieważ tylko 47 z 79 francuskich burmistrzów paryskiej prowincji było w stanie 
uzgodnić wspólne zasady dla nowej strefy od dnia 01.07.2019. Jest to klasyczny dywan 
patchworkowy z różnymi zasadami, który dodatkowo ma ogromny otwór w środku, który 
jako trzeci obszar z jeszcze bardziej różniącymi się zasadami (Paryż ZCR) wprowadza 
niepokój kierowców. 

 
Kolejność stref TOP-10 można zaczerpnąć z poniższej tabeli. Wszystkie szczegóły 
dotyczące każdej strefy ekologicznej w Europie można znaleźć klikając na linki w tabeli. 
Cykl dotyczący europejskich stref ekologicznych-TOP będzie kontynuowany w miesiącach 
letnich - po nim nastąpią oceny stref środowiskowych "największych", "najmniejszych", 
"najbardziej zanieczyszczonych", "najstarszych", "najnowszych", "najpiękniejszych", 
"najbardziej niebezpiecznych" i "dziwacznych" w Europie. 
 

Berlińska firma Green-Zones dostarcza informacji na temat stałych i uzależnionych od pogody 

(tymczasowych) stref ekologicznych w Europie oraz w poszczególnych krajach europejskich, m.in. na 

portalach green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr i blaue-plakette.de. Korzystając z bezpłatnej aplikacji 

Green-Zones i profesjonalnej aplikacji ("Fleet-App"), turyści, a w szczególności użytkownicy komercyjni (np. 

firmy autobusowe i transportowe) mogą w czasie rzeczywistym rzetelnie informować się o aktualnych strefach 

ekologicznych. Wymagane plakietki/winiety i rejestracje są również dostępne poprzez Green-Zones.  

https://www.green-zones.eu/pl/sklep-internetowy/zamowienie-plakietek.html

