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Europejskie miasta i regiony przyjęły Manifest na rzecz
wielopoziomowego zarządzania przestrzenią powietrzną nad
obszarami zurbanizowanymi. Jego celem jest uwzględnienie roli
miast i regionów w zarządzaniu miejską przestrzenią
powietrzną. Dokument poparło czternaście podmiotów, w tym
także
Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia,
partner
Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów. Manifest
ogłoszono we wtorek (1 grudnia) podczas Amsterdam Drone Week –
najważniejszego wydarzenia dla branży dronowej w Europie.

Bezzałogowe statki powietrzne, popularnie nazywane dronami,
będą odgrywać coraz większą rolę zarówno w biznesie, jak i w
samorządach. Dlatego tak ważne jest, aby wdrażając europejską
koncepcję U-Space, która dotyczy ruchu dronów w miastach, nie
zapominać o roli władz lokalnych.

– Przyjęcie manifestu to ogromny krok naprzód w kontekście
wdrażania koncepcji U-Space. Miasta powinny brać udział w
kształtowaniu sposobu zarządzania przestrzenią powietrzną nad
ich terenem. Sposób w jaki będzie się to odbywało, podział
zadań i odpowiedzialności, musi być wypracowany w procesie
partycypacyjnym, który my w Polsce już prowadzimy w ramach
programu CEDD. Zaangażowanie miast stworzy dialog do budowy
nowego wymiaru gospodarki – powiedziała podczas Amsterdam
Drone Week 2020 Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra
infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i

programu CEDD.

Manifest został opracowany przez społeczność miast działająca
w ramach Inicjatywy na rzecz Miejskiej Mobilności Powietrznej
(UIC2) Rynku Inteligentnych Miast UE – poprzednio znanej jako
Inicjatywa na rzecz Miejskiej Mobilności Powietrznej EIP-SCC
(UAM). Członkiem społeczności, jak i sygnatariuszem Manifestu,
jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

– Chcemy przekonać władze samorządowe, jak i samych
mieszkańców, że technologie dronowe to przyszłość dla rozwoju
miast i biznesu. Dlatego popieramy manifest, ponieważ uważamy,
że miasta powinny być zaangażowane w ten proces od początku –
powiedział podczas ADW Kazimierz Karolczak, przewodniczący
zarządu Metropolii.

W manifeście wyszczególniono, że to miasta i regiony odgrywają
decydującą rolę w zapewnieniu zbieżności pomiędzy działaniami
służb użyteczności publicznej, a potrzebami i preferencjami
ich obywateli. Mają decydująca rolę w określeniu w jakim
zakresie działania U-Space mogą być
terenach. Odgrywają też decydującą

prowadzone na ich
rolę w obszarach

działalności lotniczych na ich terenach i ścigają naruszenia w
publicznym korzystaniu z miejskiej przestrzeni powietrznej.

Manifest adresowany jest zarówno do władz europejskich, jak i
krajowych, a także instytucji europejskich w zakresie
zarządzania przestrzenią powietrzną. Dokument poparło
czternaście miast i regionów w całej Europie: Akwizgran,
Amsterdam, Nowa Akwitania, Ingolstadt, Hamburg, Lublana,
Liège, Malaga, Tampere, Hesja Północna, Oulu, Enschede,
Trikala oraz Metropolia GZM. Kolejne miasta i regiony mogą
dołączać do tego grona.

Amsterdam Drone Week to najważniejsze wydarzenie dotyczące
branży dronowej w Europie. Tegoroczna edycja odbywa się w
dniach 1-3 grudnia w formule online. Z tej okazji Metropolia
zapanowała liczne wystąpienia, sesje i warsztaty dotyczące
tematyki bezzałogowych statków powietrznych.

Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że do roku 2026 Polska
osiągnie ok. 125 mld euro (576 mld złotych) korzyści
bezpośrednich i pośrednich wynikających z integracji dronów i
gospodarki. Jednocześnie Polska zajmuje drugie miejsce na
świecie w kontekście gotowości do wdrożenia usług dronowych –
tak wynika z raportu Droneii: Drone Regulations Report 2020.

