data: 23.08.2012

Strefa ekologiczna / Plakietka ekologiczna

W licznych niemieckich miastach wprowadzono strefy ekologiczne celem zmniejszenia
zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnocząsteczkowym i dwutlenkiem azotu.
Strefa ekologiczna oznakowana jest za pomocą znaków drogowych oraz dodatkowych
oznaczeń. Oznakowanie pojazdów za pomocą plakietek (na wewnętrznej stronie szyby
przedniej) oraz przyporządkowanie właściwej plakietki dla danego pojazdu reguluje tzw.
Rozporządzenie o oznakowaniu pojazdów (niem. skrót: 35. BImSchV). Plakietka obowiązuje
we wszystkich istniejących w Niemczech strefach ekologicznych.
Zestawienie stref ekologicznych w Niemczech publikuje Federalna Inspekcja
Środowiska (Umweltbundesamt) pod adresem gis.uba.de.
Dodatkowo poszczególne miasta publikują na swoich stronach internetowych istotne
informacje o wprowadzonych tam strefach (wielkość, wyjątki, obsługa, porady praktyczne).

Grupy emisji
Grupy emisji różnią się poziomem emisji cząstek stałych przez pojazdy i oznakowane są
różnymi kolorami plakietek:


kolor czerwony dla grupy 2,



kolor żółty dla grupy 3,



kolor zielony dla grupy 4.
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Do istniejących obecnie stref ekologicznych wjeżdżać mogą pojazdy od drugiej Grupy emisji.
Plakietką muszą być oznakowane tylko samochody, które zamierzają wjeżdżać do strefy
ekologicznej. Do wjazdu na terytorium Niemiec plakietka nie jest wymagana.
Które pojazdy należą do której Grupy emisji określa w uproszczony sposób § 6
Rozporzą¬dzenia o oznakowaniu pojazdów. W przypadku niemożności odczytania
europejskiej klasy emisji z dokumentów pojazdu decyduje data pierwszej rejestracji pojazdu.
Poprzez wyposażenie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym (Diesla) w system redukcji
cząstek stałych, np. odpowiedni filtr, można z reguły przejść do wyższej Grupy emisji.
Osiągnięty poziom modernizacji (uregulowany w Rozporządzeniu o oznakowaniu pojazdów)
musi być poświadczony przez warsztat, w którym filtr był montowany. Pojazdy o napędzie
innym niż silnik spalinowy (np. pojazdy elektryczne) przyporządkowane są do grupy 4 i
otrzymują zieloną plakietkę.

Miejsca wydawania plakietek
Plakietki wydawane są przez urzędy odpowiedzialne za rejestrację pojazdów lub inne
właściwe instytucje, a także podmioty uprawnione do realizacji badań spalin (warsztaty
mechaniki pojazdowej, stacje benzynowe połączone z warsztatami oraz organizacje nadzoru
technicznego jak np. Dekra i TÜVewentualnie również przedstawicielstwa zagraniczne tych
organizacji).
Plakietki można otrzymać w każdym z wyżej wymienionych miejsc po przedłożeniu
dokumentów samochodu.
Plakietki można również zamówić przed wyjazdem do obszaru objętego strefą ekologiczną.
Dokumenty pojazdu mogą zostać przekazane (z zasady bez uwierzytelnienia) drogą
faksową, mailową (zeskanowany dokument) lub kopię dokumentu pocztą. Plakietka
przesyłana jest pocztą. Opłaty wynoszą w różnych miejscach wydawania plakietek od 5 do
10 euro. W przypadku drogi korespondencyjnej opłaty mogą być wyższe, łącznie z porto.
Wyjątki od obowiązku posiadania plakietki reguluje § 1 ust. 2 oraz załącznik nr 3 do § 2 ust.
2 Rozporządzenia o oznakowaniu pojazdów. Wjazd do strefy ekologicznej bez plakietki lub
zezwolenia wyjątkowego jest zabroniony (nakładana jest kara grzywny).
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Główne regulacje klasyfikacji pojazdów w grupach emisji (w
pojedynczych przypadkach możliwe są odchylenia)
klasa Euro

grupa
emisji

pierwsza
rejestracja
sam. osobowe

pierwsza
rejestracja
sam.
ciężarowe

Diesel

Diesel

plakietka

Euro 1 lub niższa

1

przed
01.01.1997

przed
01.10.1996

nie
otrzyma

Euro 2 lub Euro 1 z filtrem

2

od 01.01.1997
do 31.12.2000

od 01.10.1996
do 30.09.2001

czerwona

Euro 3 lub Euro 2 z filtrem

3

od 01.01.2001
do 31.12.2005

od 01.10.2001
do 30.09.2006

żółta

Euro 4 lub Euro 3 z filtrem i wyższa

4

od 01.01.2006

od 01.10.2006

zielona

benzyna / gaz

benzyna / gaz

Euro 1 lub niższa (pojazdy nie
wchodzące do grupy 4)

1

przed
01.01.1993

przed
01.01.1993

nie
otrzyma

Euro 1 i wyższa lub Załącznik XXIII
do Ustawy o rejestracji pojazdów
StVZO lub równoważne lub 52.
Rozporządzenie wyjątkowe do
StVZO lub równoważne

4

od 01.01.1993

od 01.01.1993

zielona

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje
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