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WPŁYW LOKALIZACJI PARKINGÓW P+R
PRZY STACJACH KOLEJOWYCH NA WIELKOŚCI
OBSZARÓW ODDZIAŁYWANIA1
Andrzej Brzeziński

Magdalena Rezwow-Mosakowska

dr inż., Politechnika Warszawska, Al. Armii Ludowej
16, 00-637 Warszawa, tel.: +48 22 825 37 27, e-mail:
a.brzezinski@il.pw.edu.pl

mgr inż., TransEko, ul. Śniadeckich 20/13, 00-656 Warszawa, tel.: +48 22 621 99 31, email: m.rezwow@transeko.pl

Tomasz Dybicz
dr inż., Politechnika Warszawska, Al. Armii Ludowej 16,
00-637 Warszawa, tel.: +48 22 825 37 27, e-mail: t.dybicz@il.pw.edu.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy badań ankietowych pasażerów
kolei podmiejskich na stacjach kolejowych w województwie mazowieckim. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie wpływu parkingów P+R zlokalizowanych przy stacjach kolejowych
na wielkość obszaru oddziaływania tych stacji. W ramach analiz dokonano klasyfikacji stacji
kolejowych pod względem wielkości zlokalizowanych przy nich parkingów P+R, wybrano grupę
reprezentatywnych stacji do przeprowadzenia szczegółowych analiz z wykorzystaniem narzędzi
GIS. Dla każdej analizowanej ankiety zbadano długość dojścia/dojazdu z miejsca zamieszkania
(rozpoczęcia podróży) do stacji kolejowej z wyszczególnieniem wykorzystanego środka transportu.
Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz i zestawień opracowano wnioski co do wielkości
obszaru oddziaływania stacji kolejowych w zależności od wielkości parkingów P+R.
Słowa kluczowe: parkingi P+R, badania ankietowe podróży, podróże z przesiadkami,
węzły przesiadkowe

1. Wstęp
Rosnąca liczba parkingów P+R przy stacjach kolejowych w województwie mazowieckim jest między innym odzwierciedleniem zmian zachodzących w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Mazowsza. Jest to obserwowane w postaci systematycznie rosnącej liczby pasażerów kolei. Na tym obszarze jednym
z głównych przewoźników kolejowych są Koleje Mazowieckie, które rokrocznie
zwiększają liczbę przewożonych pasażerów od 53 mln w roku 2010 do 62 mln
w roku 2013 [1]. Jedno z nasuwających się pytań dotyczy roli powstających parkingów P+R w osiąganiu tego wzrostu. Z uwagi na brak badań bezpośrednich
dotyczących znaczenia parkingów P+R we wzroście popularności transportu kolejowego, możliwe jest wnioskowanie na ten temat w sposób pośredni, na pod1

Wkład autorów w publikację: Brzeziński A. 25%, Dybicz T. 70%, Rezwow-Mosakowska M. 5%
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stawie analizy baz danych powstałych na podstawie badań ruchu pasażerskiego
odbywanego pociągami na terenie województwa mazowieckiego [2]. Przedstawione w artykule wyniki analiz prowadzono w kierunku oceny czy parkingi P+R
przy stacjach kolejowych mają wpływ na wielkość obszaru oddziaływania stacji.
Wykrycie takiej zależności pozwalałoby potwierdzić związki pomiędzy rozwojem
systemu P+R a rosnącą atrakcyjnością transportu kolejowego mierzoną wzrostem
liczby przewożonych pasażerów.
2. Charakterystyka wykorzystanych danych
Udostępnione dane [2], które wykorzystano do przeprowadzenia analiz zawierały między innymi:
• wyniki pomiarów pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych stacjach kolejowych do pociągów podmiejskich,
• wyniki pomiarów akumulacji na parkingach P+R zlokalizowanych przy
stacjach kolejowych,
• bazę danych z wywiadami bezpośrednimi przeprowadzonymi na stacjach
kolejowych.
Łączna liczba stacji na których przeprowadzono pomiary pasażerów wsiadających i wysiadających wyniosła 247, natomiast liczba stacji przy których przeprowadzono pomiary parkingowe wyniosła 244. Na stacjach tych znajduje się 8669
miejsc postojowych. Badaniami nie zostały objęte stacje kolejowe w Warszawie,
które były przedmiotem odrębnego badania (WBR 2015). Analiza uzyskanych
wyników wskazuje, że w dniu powszednim na analizowanych stacjach dochodzi do
ok. 250 tys. operacji rozpoczynania i kończenia podróży transportem kolejowym
(tab. 1, rys. 1). W czasie pomiarów parkingowych przeprowadzonych na wszystkich parkingach stwierdzono, że łączna akumulacja rejestrowana po szczycie porannym ok. godz. 10 wyniosła 5994 samochody (rys. 2).
Pomimo dużego zakresu wykonanych pomiarów (19 250 wywiadów bezpośrednich na stacjach kolejowych) nie były one wystarczające na potrzeby oszacowania udziału podróży realizowanych z wykorzystaniem parkingów P+R. M.in.
w badaniach [2] osób które do stacji przyjechały jako pasażerowie samochodu
osobowego nie dopytywano czy kierowca samochodu także odbywa dalszą cześć
podróży koleją i czy zaparkował samochód na parkingu P+R. Niezbędne były
także pomiary rotacji samochodów na parkingach oraz badania liczby wsiadających i wysiadających pasażerów na stacjach w Warszawie (wyniki WBR 2015).
Zebrane dane umożliwiły natomiast oszacowanie liczby podróży wykonanych
przez osoby korzystające z parkingów P+R. Przyjęto, że kierowcy, którzy parkowali samochody przy badanych stacjach oraz osoby będące pasażerami odbyli
przynajmniej po 2 podróże koleją, co w skali roku na terenie województwa mazowieckiego oznacza co najmniej 6 mln podróży wykonanych transportem kolejowym z wykorzystaniem parkingów P+R.
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Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów i badań ruchu w transporcie kolejowym w woj. mazowieckim
Łączna liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na stacjach i
przystankach kolejowych*
Liczba przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z pasażerami na
stacjach i przystankach
Odsetek podróży poddanych ankietowaniu

249 066

[Pasażer/doba]

19 250

[Ankieta]

7,7

[%]

Łączna liczba miejsc parkingowych na parkingach przy stacjach i przystankach kolejowych

8 669

[Miejsce postojowe]

Łączna akumulacja samochodów na parkingach o godz. 10

5 994

[Samochód]

Średni wskaźnik napełnienia parkingów o godz. 10

69,1

[%]

*bez stacji i przystanków kolejowych w Warszawie
Źródło: [2], opracowanie własne

Rys. 1. Rozkład liczb pasażerów wsiadających i wysiadających na stacjach kolejowych w województwie
mazowieckim w dniu powszednim
Źródło: [2], opracowanie własne
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3. Metodyka wykonania analiz
Wstępne rozpoznanie bazy danych z przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich wśród pasażerów na stacjach kolejowych ujawniło jej pewne mankamenty,
które utrudniły jej bezpośrednie wykorzystywanie do prowadzenia analiz. Jednym
z nich był brak przypisania kodów teryt do nazw miejscowości w których respondenci rozpoczynali i kończyli swoje podróże. Wiele nazw miejscowości wpisanych
było z błędami ortograficznymi, w sposób skrócony, lub w sposób uniemożliwiający wykonanie łączenia w pary nazw wpisanych do bazy danych z nazwami miejscowości zgromadzonymi w bazie GIS. Wykonywanie korekt wszystkich wpisanych
nazw miejscowości byłoby zadaniem bardzo pracochłonnym. Biorąc pod uwagę
ryzyko związane z prowadzeniem analiz, które mogłyby nie doprowadzić do sformułowania wniosków, postanowiono potraktować zadanie jako badanie pilotowe,
wykonane dla wybranych stacji i przystanków kolejowych.
Wybór ten poprzedzono wprowadzeniem klasyfikacji stacji i przystanków pod
względem pojemności parkingów przy nich zlokalizowanych. Z bazy danych zawierającej wywiady bezpośrednie wyselekcjonowano wyłącznie te rekordy z ankietami osób, które do wybranej stacji dojeżdżały lub dochodziły z domu, przyjmując
że taka lokalizacja źródła podróży jest charakterystyczna w przypadku gdy celem podróż w szczycie porannym jest parking P+R. Wprowadzono podział stacji
i przystanków na 4 typy (tab. 2).
Tabela 2. Przyjęta klasyfikacja stacji i przystanków kolejowych pod względem liczby występujących
miejsc postojowych na parkingach P+R
Typ przystanku/stacji
kolejowej
1
2
3
4

Liczba miejsc parkingowych
od
do
brak lub mniej niż 20
20
49
50
99
ponad 100
Źródło: opracowanie własne

4. Charakterystyka wybranych stacji
Do każdego z czterech typów stacji i przystanków przypisano po 5 reprezentatywnych przypadków (rys. 2). Już wstępne rozpoznanie wskazuje, że w tych
lokalizacjach gdzie występuje łącznie ponad 100 miejsc parkingowych ma miejsce
największe wykorzystanie parkingów (tab. 3). Należy jednak podkreślić, że nie
oznacza to, że w przypadku budowy większych parkingów P+R będą one zawsze cechowały się większym stopniem wykorzystania. Badanie wpływu łącznej
pojemności parkingów P+R na stopień wykorzystania (atrakcyjność parkingów)
nie było przedmiotem prowadzonych analiz, stąd w referacie nie przedstawiono
wniosków w tym zakresie.
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Rys. 2. Wykaz stacji wybranych do przeprowadzenia analiz
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Zestawienie stacji i przystanków kolejowych wybranych do przeprowadzenia analiz
Typ
stacji

1

2

Nazwa
Antoniówka
Bartodzieje
Brwinów
Studzianki Nowe
Zabieżki
Razem stacje - typ 1
Klembów
Łaskarzew Przystanek
Nasielsk
Strzyżyna
Sucha Żyrardowska
Razem stacje - typ 2

Liczba miejsc parkingowych przy stacji
0
10
10
5
16
41
42
25
35
45
30
177

Akumulacja pojazdów
o godz. 10
0
6
5
3
13
27
36
25
16
36
15
128

Stopień napełnienia parkingu
60%
50%
60%
81%
63%
86%
100%
46%
80%
50%
72%
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Ciechanów
Dobieszyn
3
Grodzisk Mazowiecki
Kobyłka
Komorów
Razem stacje - typ 3
Halinów
Mińsk Mazowiecki
4
Nowa Iwiczna
Zalesie Górne
Zielonka
Razem stacje - typ 4
Razem wszystkie stacje

60
90
60
50
50
310
195
215
172
230
210
1022
1550

40
74
45
42
45
246
168
211
153
230
183
945
1346

67%
82%
75%
84%
90%
80%
86%
98%
89%
100%
87%
92%
77%

Źródło: [2], opracowanie własne

5. Analiza danych z wywiadów bezpośrednich
Z bazy danych zawierającej wyniki przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich wyselekcjonowano rekordy w których na analizowane stacjach i przystankach kolejowe wsiadali lub wysiadali ankietowani podróżni. W kilkudziesięciu
przypadkach informacje zapisane w bazie danych odrzucono. Dotyczyło to tych
podróży w ramach których deklarowano dojście piesze do przystanku/stacji, którego długość przekraczała 4 km mierzone w linii prostej. Tego typu informacje uznano jako niewiarygodne i oznaczające raczej błąd w kodowaniu danych.
Zakwestionowano również przypadki wątpliwego przypisania środka transportu wykorzystywanego w dojeździe do stacji/przystanku, np. kilka przypadków
wykorzystywania „metra”. We wszystkich tego typu przypadkach dokonano
korekty danych przypisując im atrybut „inne” lub „brak danych”.
Analiza uzyskanych wyników potwierdziła dotychczasowe obserwacje
o znacznym odsetku osób docierających pieszo do stacji i przystanków kolejowych [3]. Średnio dla wszystkich badanych stacji odsetek osób docierających
pieszo wyniósł 65%. Rowerem lub motocyklem dociera 7% osób, samochodem
jako kierowca 8% osób, samochodem jako pasażer 12% osób, autobusem 5%
osób (tab. 4). Pozostałe 3% osób dotarło do stacji w inny sposób lub było brak
danych na ten temat.
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Samochodem
jako pasażer

Autobusem

inne / brak
danych

Antoniówka
Bartodzieje
1
Brwinów
Studzianki Nowe
Zabieżki
Razem stacje - typ 1
Klembów
Łaskarzew
Przystanek
2
Nasielsk
Strzyżyna
Sucha Żyrardowska
Razem stacje - typ 2
Ciechanów
Dobieszyn
Grodzisk
3
Mazowiecki
Kobyłka
Komorów
Razem stacje - typ 3
Halinów
Mińsk Mazowiecki
4
Nowa Iwiczna
Zalesie Górne
Zielonka
Razem stacje - typ 4
Razem wszystkie stacje

Samochodem
jako kierowca

Nazwa

Rowerem/
motorem

Typ
stacji

Pieszo

Tabela 4. Struktura sposobu podróżowania z dom do stacji i przystanków kolejowych [%]

100%
73%
68%
53%
63%
66%
64%

8%
5%
7%
16%
8%
8%

12%
6%
9%
7%
11%

3%
19%
15%
12%
11%
13%

2%
7%
2%
2%

4%
18%
6%
2%

57%

13%

20%

7%

3%

-

52%
71%
83%
60%
52%
52%

5%
12%
9%
8%
3%
16%

11%
8%
10%
11%
13%

14%
6%
4%
11%
19%
14%

16%
2%
4%
10%
14%
1%

2%
1%
1%
1%
4%

63%

5%

12%

14%

4%

2%

66%
87%
66%
65%
61%
81%
69%
65%
66%
65.0%

8%
2%
8%
10%
6%
5%
8%
6%
7%
7.0%

5%
2%
8%
7%
10%
4%
12%
7%
9%
8.0%

18%
6%
13%
13%
14%
9%
8%
12%
12%
12.0%

2%
2%
3%
2%
6%
2%
8%
5%
5.0%

1%
1%
2%
3%
3%
1%
1%
2%
1%
3.0%

Źródło: [2], opracowanie własne

Do ustalenia odległości pomiędzy miejscami rozpoczynania podróży a stacjami/przystankami kolejowymi, na których następowały przesiadki, wykorzystano
wszystkie wyselekcjonowane i skorygowane ankiety (pod względem nazw miejscowości i środków transportu) oraz zastosowano geokodowanie i narzędzia GIS.
Z uwagi na to, że w większości przypadków ankiety nie zawierały dokładnych informacji o adresach początków i końców podróży, w analizie wykorzystano przypisane im nazwy miejscowości. Wyznaczono odległości odpowiadające promieniom
odległości (w linii prostej od źródła podróży do stacji/przystanku kolejowego).
Wpływ zastosowanego uproszczenia na wyniki analizy uznano za niewielki, gdyż
odległości dojazdu samochodami na parkingi P+R różnią się znacznie od odległości pokonywanych przez pozostałych pasażerów kolei, korzystających z innych
form podróżowania.
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Uzyskane wyniki ujawniły, że średnie odległości dojazdów samochodami jako
kierowca i pasażerów autobusów są do siebie zbliżone. Średnia odległość dojazdu
autobusem wynosi 2 km, podczas gdy średnia odległość dojazdu samochodem
jako kierowca 1,9 km (tab. 5). Intuicyjnie spodziewano się uzyskania znacznie
dłuższych odległości dojazdu samochodem.

Samochodem
jako pasażer

Autobusem

inne / brak
danych

Antoniówka
Bartodzieje
1
Brwinów
Studzianki Nowe
Zabieżki
Razem stacje - typ 1
Klembów
Łaskarzew
Przystanek
2
Nasielsk
Strzyżyna
Sucha Żyrardowska
Razem stacje - typ 2
Ciechanów
Dobieszyn
Grodzisk
3
Mazowiecki
Kobyłka
Komorów
Razem stacje - typ 3
Halinów
Mińsk Mazowiecki
4
Nowa Iwiczna
Zalesie Górne
Zielonka
Razem stacje - typ 4
Razem wszystkie stacje/
przystanki

Samochodem
jako kierowca

Nazwa

Rowerem/
motorem

Typ
stacji

Pieszo

Tabela 5. Średnie promienie odległości od miejsc zamieszkania do analizowanych stacji/przystanków [km]

1.0
2.0
1.0
0.7
0.9
1.1
1.8

1.9
1.0
3.5
1.3
1.8
1.8

3.3
1.0
0.9
2.2
1.8

2.1
1.0
1.4
0.9
0.8
1.8

1.0
0.7
0.6
1.8

4.1
5.9
5.3
1.8

1.4

4.1

1.4

1.4

12.2

-

3
2.6
0.4
2.5
1.4
1.4

3.7
2.9
0.4
3
1.4
1.6

3.3
2.8
2.7
2.5
2.7

3.0
2.8
0.4
2.7
1.8
1.8

3.0
2.8
0.4
3.1
1.4
1.4

3.0
2.6
2.8
1.4
2.5

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.5
0.6
0.9
0.7
0.7
0.6
0.3
0.8
0.6

0.5
0.6
1.2
0.7
1.2
0.6
0.3
1.1
0.9

1.6
0.6
2
1
1.8
0.6
0.7
0.8
1.2

0.5
0.6
1.3
0.7
0.7
0.6
0.3
0.8
0.7

0.5
0.6
1.0
0.7
2.4
1.2
0.8
1.5

0.5
0.6
1.6
0.7
6.4
0.6
2.2
1.4
3.8

1.1

1.5

1.9

1.3

2.0

3.4

Źródło: opracowanie własne

Analiza zestawienia liczby ankiet pogrupowanych wg odległości dojścia/dojazdu i wykorzystanego środka transportu wskazuje, że w grupie dojazdów dłuższych
niż 4 km dominują te w których wykorzystywane są dojazdy samochodem jako
kierowca (tab. 6). Ich udział wynosi ponad 30% w ogólnej liczbie dojazdów dłuższych niż 4 km (tab. 7). Pewnym problemem badawczym jest to, że w grupie
najdłuższych dojazdów występuje największy udział łańcuchów podróży, gdzie
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brakuje informacji o środku transportu dojazdu do stacji. Jest to aż ponad 42%
dojazdów w tej grupie. Intuicyjnie można domniemywać, że w większości przypadków do dojazdów były wykorzystane samochody lub autobusy. Można wysunąć wniosek, że występowanie parkingów P+R jest korzystne dla zwiększania
atrakcyjności i dostępności do kolei dla osób mieszkających na skrajach obszarów
oddziaływania stacji kolejowych. Należy jednak zauważyć, że w ogólnej liczbie
podróży dominują te w których odległość do analizowanych stacji z miejsca rozpoczęcia podróży jest mniejsza niż 1 km. Podróże w których odległość dojścia/
dojazdu do stacji jest większa niż 4 km należą do marginalnych. Ich łączny udział
wynosi tylko 2%.

Odległość miejsca
zamieszkania do
stacji

Pieszo

Rowerem/
motorem

Samochodem
jako kierowca

Samochodem
jako pasażer

Autobusem

inne / brak
danych

Tabela 6. Liczby dojazdów wg odległości dojścia/dojazdu do stacji przystanku i wykorzystanego środka
transportu

Razem

do 1 km
1-2 km
2-4 km
powyżej 4 km
Razem

1103
253
288
0
1644

96
44
42
6
188

97
48
53
16
214

190
62
44
5
301

57
18
42
3
120

28
11
10
22
71

1571
436
479
52
2538

Źródło: opracowanie własne

Odległość miejsca
zamieszkania do
stacji

Pieszo

Rowerem/
motorem

Samochodem
jako kierowca

Samochodem
jako pasażer

Autobusem

inne / brak
danych

Tabela 7. Struktura procentowa dojazdów wg odległości dojścia/dojazdu do stacji i wykorzystanego środka transportu

Razem

do 1 km
1-2 km
2-4 km
powyżej 4 km
Razem

70.2%
58.0%
60.1%
0.0%
64.8%

6.1%
10.1%
8.8%
11.5%
7.4%

6.2%
11.0%
11.1%
30.8%
8.4%

12.1%
14.2%
9.2%
9.6%
11.9%

3.6%
4.1%
8.8%
5.8%
4.7%

1.8%
2.5%
2.1%
42.3%
2.8%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Struktura podróży wg odległości dojścia/dojazdu do stacji/przystanku
Odległość miejsca zamieszkania do stacji/przystanku
do 1 km
1-2 km
2-4 km
powyżej 4 km
Razem
Źródło: opracowanie własne

Liczba pasażerów
1571
436
479
52
2538

Udział
62.0%
17.0%
19.0%
2.0%
100.0%
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6. Wnioski
Zaletą parkingów P+R jest ich stosunkowo wysoka atrakcyjność dla podróży
w których dojście/dojazd z domu do stacji przekracza 4 km. Mając to na uwadze można wysunąć wniosek, że występowanie parkingów P+R jest korzystne
dla zwiększania atrakcyjności i dostępności do kolei dla osób mieszkających na
skrajach obszarów oddziaływania stacji kolejowych. Należy jednak zauważyć, że
w ogólnej liczbie podróży dominują te w których odległość do analizowanych stacji
z miejsca rozpoczęcia podróży jest mniejsza niż 1 km. Podróże w których odległość
dojścia/dojazdu do stacji jest większa niż 4 km należą do marginalnych. Ich łączny
udział wynosi tylko 2%. Zdecydowana większość podróży odbywanych transportem kolejowym dotyczy przypadków w których miejsce zamieszkania znajduje się
do 2 km od stacji (w linii prostej), udział tych podróży wynosi ok. 80% w ogólnej
liczbie podróży.
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Streszczenie: Praca podejmuje temat kształtowania cen usług parkingowych w atrakcyjnych lokalizacjach dużych miast Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem parkingów wielopoziomowych. Celem pracy jest odpowiedzenie na pytanie jak kształtują się ceny usług parkingowych
w centrach dużych miastach europejskich. Aby zrealizować powyższy cel stworzono bazę danych
cen usług parkingowych i poddano ją szczegółowej analizie. Artykuł kończy się oceną uzyskanych
wyników, zakończoną wnioskami i wskazaniem dalszych kierunków badań.
Słowa kluczowe: parkingi, ceny usług parkingowych, parkingi wielopoziomowe

1.

Wprowadzenie

Zarówno w Polsce jak i Europie zauważa się duży wzrost ilości samochodów
na ulicach. Możliwość swobodnego przemieszczanie się po Europie sprawia, że
w dużych miastach a w szczególności turystycznych, istnieje duży popyt na parkowanie. Dzięki układowi z Schengen1 miasta turystyczne są odwiedzane przez wielu
kierowców z zagranicy, co tworzy jeszcze większy popyt na usługi parkingowe.
Jest to szansa dla prywatnych przedsiębiorstw na wypełnienie luki podażowej na
rynku, nie tylko poprzez budowanie nowych parkingów, ale również odpowiednie
zarządzanie stawkami za parkowanie. Operatorzy parkingów ogólnodostępnych
w większości przypadków mają swobodę w ustalaniu stawek parkingowych i dostosowują je do sytuacji panującej na rynku.
Celem pracy jest odpowiedzenie na pytanie jak kształtują się ceny usług parkingowych na parkingach wielopoziomowych w centrach dużych miastach europejskich. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury z badanego
zakresu. W kolejnej części dokonano analizy cen usług na 64 parkingach w 16
dużych miastach Europejskich.
2.

Charakterystyka parkingów wielopoziomowych

Nieruchomość, w najszerszym pojęciu, to wyodrębniony obszar ziemi obejmujący także zasoby naturalne pod jej powierzchnią lub lustrem wody oraz wytwory
1

Układ z Schengen znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu
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przyrody i produkcji na trwałe związane z tą powierzchnią, a także przestrzeń nad
nią [4]. Podstawową definicję nieruchomości zawiera art. 46 Kodeksu Cywilnego
[13], którą rozwijają i uzupełniają kolejne przepisy kodeksowe i brzmi ona następująco: „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Istnieją różne klasyfikacje nieruchomości zależne od przyjętych kryteriów
ich podziału. Biorąc pod uwagę kryterium lokalizacji, mogą to być nieruchomości
osiedlowe, lokalne, ponadlokalne natomiast z punktu widzenia charakteru zabudowy można wyróżnić nieruchomości wolnostojące lub wbudowane (lokalowe),
czyli będące elementem większej całości [2]. Z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu najbardziej interesującym kryterium podziału jest funkcja użytkowa nieruchomości. Jest to najbardziej konwencjonalny podział, który pozwala
podzielić nieruchomości na mieszkaniowe i komercyjne. Te pierwsze zaspokajają
głównie funkcje mieszkaniowe właścicieli, natomiast nieruchomości komercyjne wykorzystywane są do działalności gospodarczej [14]. Istnieją jednak różnice
w definiowaniu nieruchomości komercyjnych. Z punktu widzenia najprostszego
podziału nieruchomości komercyjnych możemy wyróżnić: nieruchomości handlowe, biurowe i ogólnie służące do świadczenia wszelkiego rodzaju usług oraz nieruchomości przemysłowe. Niektóre kraje taktują nieruchomości komercyjne jako
odrębny rodzaj nieruchomości [14]. W Stanach Zjednoczonych nieruchomości
komercyjne obejmują np. biura, nieruchomości handlowe, przemysłowe, hotele
i nieruchomości mieszkalne posiadane w celach zarobkowo-inwestycyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, są to nieruchomości przynoszące dochód. Drugim rodzajem nieruchomości w tym kraju są tzw. „owner occupied properties”, czyli nieruchomości
wykorzystywane przez właściciela do zaspokojenia potrzeb bytowych. W Wielkiej
Brytanii do nieruchomości komercyjnych zalicza się nieruchomości handlowe, biurowe, przemysłowe i magazynowe. Nie jest to jednak podział jednoznaczny, gdyż
nieruchomości mieszkalne (residential) mogą mieć także charakter komercyjny,
w przypadku jeśli ich właściciele przeznaczą je na wynajem. Przyjmując kryterium
podziału nieruchomości ze względu na funkcję użytkową to parkingi wielostanowiskowe o dużych powierzchniach, wykorzystywane w celu uzyskiwania dochodu,
są nieruchomościami komercyjnymi.
W krajach Europy Zachodniej już dawno dostrzeżono konieczność budowy
parkingów wielopoziomowych oraz podziemnych. Pod parkingi i miejsca postojowe przeznaczono znaczne powierzchnie centralnych dzielnic dużych miast, np.
w Dusseldorfie 29% powierzchni centrum, w Lipsku 35%, a w ciasnym centrum
Londynu aż 51 % [3].
Wraz ze wzrostem nowych inwestycji deweloperskich rośnie również zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Budynki wybudowane w centrach miast muszą posiadać odpowiednią liczbę miejsc parkingowych. Powoduje to, że wraz ze
wzrostem liczby inwestycji deweloperskich właściciele parkingów mogą liczyć na
większy popyt na parkowanie. W polskiej literaturze przedmiotu nie ma zbyt wielu opracowań teoretyczno - metodycznych dotyczących zarządzania parkingami
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i metodami ustalania cen. Można jednak spotkać się z konferencjami naukowymi poruszającymi temat polityki parkingowej w miastach organizowanych przez
SITK RP Oddział w Krakowie. O wiele częściej można się z spotkać z budynkami
biurowymi, technologicznymi czy centrami logistycznymi niż z wielkopowierzchniowymi parkingami komercyjnymi, w związku z tym wypracowano standardy
zarządzania takimi obiektami i poświęcono tej tematyce więcej opracowań. Właściciel takiego obiektu jak parking komercyjny powinien ustalić plan strategiczny
opierając się nie tylko na intuicji ale przede wszystkim na badaniach oraz analizach. W planie takim powinny być uwzględnione przede wszystkim:
• grupa docelowa usług parkingowych (np. turyści, mieszkańcy, pracownicy
firm, klienci pobliskich sklepów i firm, klienci hoteli),
• planowany poziom wykorzystania powierzchni parkingowej oraz dostępnych pomieszczeń,
• planowany poziom cen,
• możliwa i akceptowana przez właściciela rentowność dostarczania usług
parkingowych,
• ryzyko dostarczania usług parkingowych oraz udostępniania powierzchni
użytkowych obiektu.
Narastające zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w dużych aglomeracjach
i połączeniu z ograniczonymi powierzchniami terenów sprawia, że istnieje potrzeba budowy w Polsce parkingów wielopoziomowych o dużej ilości stanowisk. Muszą to być parkingi zbiorcze o dużych gabarytach, które mogą pomieścić kilkaset
a nawet kilka tysięcy samochodów.
W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma publikacjami na temat
problemów parkingowych dotyczących m.in. zbyt dużej ilości samochodów, zarządzania parkingami, czy optymalizacji cen za parkowanie. Badania te najprężniej
prowadzone są w Stanach Zjednoczonych, m.in. przez takich autorów jak: R. Arnota [1], D. Shoup [9, 10, 11] czy T. Litman [5, 6].
W terminologii prawno-budowlanej stosuje się następujący podział obiektów
parkingowych [3]:
• miejsce postojowe jako pojedyncze miejsce przeznaczone na czasowy lub
stały postój samochodu,
• odkryte zgrupowanie miejsc postojowych jako otwarty plac jednopoziomowy,
• otwarty garaż jedno-, dwu- lub wielopoziomowy jako budowla,
• zamknięty garaż wielostanowiskowy jako budynek jedno- lub wielokondygnacyjny.
W artykule przedmiotem badań będą dwie ostatnie z wyżej wymienionej grupy parkingów czyli garaże wielostanowiskowe otwarte lub zamknięte. W dalszej
części artykułu będą one nazywane parkingami wielopoziomowymi. Wybór
tego typu parkingów jako przedmiotu badań wynika z charakterystyki centrów
wielkich miast. W dużych aglomeracjach place o dużej ilości miejsc parkingowych
są coraz większą rzadkością a przyszłość stanowią właśnie parkingi wielopoziomowe a w szczególności podziemne. Parkingi takie dzięki swojej wielopoziomowej
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konstrukcji a dodatkowo usytuowaniu pod ziemią zajmują stosunkowo małą powierzchnie gruntu. Dzięki temu oferują nieporównywanie większa liczbę miejsc
postojowych na m2 gruntu niż place parkingowe. Oprócz walorów praktycznych
parkingi wielopoziomowe mają również dużo większe walory estetyczne oraz dają
się wkomponować w ład przestrzenny i charakter danej lokalizacji. Coraz częściej
zdarza się również, że duże parkingi podziemne znajdują się tuż pod skwerami
i placami (Plaza Catalunya w Barcelonie, Plaza de Colón w Madrycie, parking pod
placem Goethe we Frankfurcie) a także pod boiskami sportowymi (Parking Wawel
w Krakowie). Jak wskazuje K. Gradkowski [3] w perspektywie najbliższych lat
należy przewidywać w Polsce intensywną budowę parkingów wielopoziomowych,
ponieważ jest to jedyny sposób na poradzenie sobie z rozwiązaniem problemu zatłoczenia centrów miast przez wciąż rosnącą liczbę samochodów na ulicach.
Przy ustalaniu cen operatorzy parkingów powinni opierać się na badaniach oraz
analizach rynku. Ważne jest jednak jaki charakter ma dany parking (turystyczny,
przy galerii, w pobliżu biurowców, itp.) i jego lokalizacja. Badania wskazują, że
parkujący niekoniecznie nalegają na bezpłatne miejsca parkingowe. Parkujący są
gotowi do płacenia za wygodne miejsca do parkowania a najważniejszą rolę nie
odgrywa cena a dostępność i lokalizacja parkingu [12]. Niemal wszystkie samochody przez większość czasu są zaparkowane niż aktywnie używane [3]. Dla większości właścicieli i użytkowników samochodów łatwiej i wygodniej jest, kiedy mają
poczucie, że ich samochód jest bezpiecznie przechowywany o ile odbywa się to
w odpowiedniej relacji z akceptowaną przez nich ceną [7]. Cena powinna być ustalona w taki sposób, aby dla potencjalnego klienta bardziej opłacalne było zapłacić
za postój niż ponieść koszty czasochłonnego i kosztownego poszukiwania miejsca
na ulicy czy krawężniku. Podejmując decyzję o wyborze miejsca do zaparkowania
potencjalny klient analizuje [10]:
• ceny parkowania na ulicy/krawężniku,
• ceny parkowania na parkingu,
• czasu parkowania,
• czasu spędzonego w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania na ulicy/krawężniku,
• kosztu paliwa zużyty na poszukiwanie miejsca,
• liczby osób w samochodzie (pasażerów),
• wartości czasu spędzonego na poszukiwanie miejsca.
Ceny powinny być zatem na tyle optymalne, aby w większości przypadków
bardziej rozsądne dla kierowcy było skorzystanie z danego parkingu. S. Stienstra
[12] podaje również, że wśród wielu czynników mających wpływ na wybór miejsca
do parkowania najważniejsze są:
• odległość od celu, którą trzeba pokonać pieszo (47%),
• cena (16%),
• przyzwyczajenia (10%),
• ograniczenia czasowe (7%).
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Położenie parkingu w stosunku do miejsca docelowego podróży jest więc najważniejszym czynnikiem wyboru konkretnego parkingu. W takiej sytuacji parkingi w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach mogą sobie pozwolić na ustalenie
wyższych cen bez ryzyka utraty znacznej ilości klientów. Jeżeli na rynku nie panuje
monopol jednego obiektu parkingowego to musi on oczywiście ustalać ceny biorąc pod uwagę ruchy konkurencji. Powszechnie w branży parking uważa się za
zapełniony, jeżeli jest on obłożony w 85-90% [6]. G. Pierce, H. Willson, D. Shoup
[8] wskazują na podobne wartości i zwracają uwagę, że właśnie obłożenie parkingu w okolicach 85-95% powinno być docelowe. Pozwala to na swobodną rotację
samochodów na parkingu umożliwiającą kierowcom szybkie znalezienie wolnego
miejsca. Ceny na parkingu nie mogą być zbyt niskie, gdyż parking zapełniony
przez większość czasu w 95-100% powoduje nie tylko utratę potencjalnych zysków ale również irytację kierowców nie mogących znaleźć szybko wolnego miejsca. W celu optymalizacji cen na parkingach wielostanowiskowych do ustalania
cen wykorzystuje się elementy ekonomii managerskiej.
3.

Ceny parkowania w miastach Europejskich

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2015 roku na 64 parkingach w większych miastach europejskich. Wybór parkingów oparto na badaniu ADAC z 2013
roku [15], gdzie przeanalizowano 60 ogólnodostępnych parkingów wielopoziomowych w 15 europejskich aglomeracjach pod względem bezpieczeństwa, praktyczności, obsługi i taryf. We wspomnianym badaniu nie znalazło się żadne polskie
miasto, dlatego do niniejszej analizy włączono jeszcze Warszawę. Analizie poddano
po 4 parkingi w miastach: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bruksela, Frankfurt,
Genewa, Kopenhaga, Luksemburg, Madryt, Monachium, Oslo, Paryż, Warszawa,
Wiedeń, Zagrzeb i Zurych. Badaniem objęte zostały duże parkingi posiadające
powyżej 150 miejsc postojowych. W pierwotnym założeniu w analizie miało być
brane pod uwagę również miasto Kraków. W tym drugim co do wielkości mieście w Polsce nie doszukano się jednak 4 parkingów spełniających warunki ilości
miejsc postojowych oraz ogólnodostępności. Baza stawek za parkowanie została
zebrana we wrześniu 2015 roku. Ceny za postój uzyskiwano z oficjalnych stron
internetowych parkingów. W niektórych przypadkach strony internetowe nie
posiadały cenników lub informacje na nich zawarte były niepełne. Wówczas konieczne było wysłanie zapytania mailowego lub bezpośredni kontakt telefoniczny.
Istnieje duże zróżnicowanie, co do ustalania przez parkingi przedziałów czasowych
za które naliczane są stawki cenowe. Podczas tworzenia bazy danych spotkano się
z naliczaniem co 1 minutę, co 7 minut, co 20 minut, co 30 minut oraz stawki za
każdą rozpoczętą godzinę. W wielu lokalizacjach napotkano na zróżnicowanie cen
pomiędzy poszczególnymi przedziałami czasowymi np. inne kwoty obowiązywały
w ciągu pierwszych 30 minut, czy też każda następna godzina parkowania charakteryzowała się inną stawką. Spotkano się również z różnymi poziomami cen w za-
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leżności od pory dnia. Ze względu na tak duże zróżnicowanie taryf, w celu uzyskania rzetelnej porównywalności cen zdecydowano się przyjąć poniższe założenia:
• dla porównania cen wybrano stawkę za pierwszą godzinę parkowania,
• przyjmuje się, że parkowanie odbywa w dni robocze o godzinie 12.00,
• cena za godzinę ustalana jest jako ta, którą klient zapłaciłby parkując dokładnie 60 minut w danej lokalizacji,
• cena jest wyrażona w Euro (ceny w lokalizacjach o innej walucie zostały
przeliczone wg średnich kursów walut EBC [16]),
• średnia stawka za godzinę w danym mieście jest średnią ceną z 4 znajdujących się w nim parkingów objętych badaniem.

Rys. 1. Średnia stawka za pierwszą godzinę parkowania
Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego wykresu (rys. 1), z najdroższymi parkingami można się spotkać w Oslo, gdzie średnia stawka za godzinny postój wyniosła 7,15 €.
Najwyższą odnotowaną stawką w całym badaniu odnotowano również w Oslo na
Parkingu Aker Brygge P-Hus. Drugim najdroższym miastem do parkowania był
Amsterdam, gdzie średnia cena za godzinę wyniosła 5,38 €. Następnym w kolejności miastem z najwyższymi stawkami był Zurych gdzie średnia cena za godzinę
wyniosła 4,31 €. Najtańszymi miastami okazały się: Zagrzeb (0,85 €/h), Warszawa (1,43 €/h), Berlin (1,88 €/h) i Luksemburg (1,88 €/h). Najtańszy parking to
parking przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie ze stawką 2 zł za pierwszą godzinę
parkowania.
Średnia stawka za godzinę dla wszystkich 64 badanych parkingów wyniosła
3,07 € a mediana 2,75 €. Różnica pomiędzy najniższą a najwyższą stawką wyniosła aż 7,10 €.
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Badaniu poddano również stosunek cen w poszczególnych miastach do średnich miesięcznych zarobków brutto w danym kraju. Dane o średnich zarobkach
pobrano ze strony Europejskiej Komisji Gospodarczej [17]. W celu zobrazowania
poziomu cen usług parkingowych w stosunku do średnich miesięcznych zarobków,
wykorzystano wskaźnik mówiący o tym ile postojów godzinowych (wg. przyjętej
w badaniu stawki za 1 godzinę parkowania) można kupić za średnie wynagrodzenie miesięczne.

Rys. 2. Ilość postojów godzinowych, którą można kupić za średnie wynagrodzenie miesięczne
w danym kraju
Źródło: opracowanie własne

Jak widać na rys. 2 dla mieszkańców Szwajcarii ceny za parkowanie w ich kraju
najmniej uszczuplają ich budżet biorąc pod uwagę ich średnie zarobki. Za miesięczną pensję mogą kupić prawie 2900 postojów godzinnych w Genewie i 1800
w Zurychu. W podobnej sytuacji są Luksemburczycy, którzy mogą sobie pozwolić na zakup prawie 2700 postojów godzinowych. Stawki parkingowe są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców Polski, gdzie za średnie miesięczne wynagrodzenie
mogą oni zakupić w centrum Warszawy 620 postojów godzinowych. Podobny
wskaźnik uzyskała Norwegia, co może być sporym zaskoczeniem. W Norwegii
za średnie wynagrodzenie miesięczne można zakupić 644 postojów godzinowych.
Jak widać w Norwegi wielokrotnie wyższe zarobki w stosunku do innych krajów Europy idę w parze z wysokimi cenami za parkowanie. Podobna sytuacja jest
w Holandii, gdzie w Amsterdamie za średnie wynagrodzenie można kupić 708
postojów godzinowych.
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4.

Podsumowanie

Przeprowadzone badanie pokazało, że ceny za parkowanie w centrach miast
europejskich są bardzo zróżnicowane. Różnice pomiędzy najniższą stawką a najwyższą sięgają ponad 7 €. Najwyższe średnie stawki posiada Oslo w Norwegii
(7,15 €/h) a najniższe Zagrzeb w Chorwacji (0,85 €/h). Odnosząc się do sytuacji
w Polsce to na przykładzie Warszawy widać, że stawki za parkowanie w stosunku
to stawek europejskich nie są wcale wysokie. Biorąc jednak pod uwagę stosunek średnich zarobków do stawek za parkowanie to Polska na tym tle wypada
najgorzej. Przedmiotowe badanie oparte jest jednak na stosunkowo niewielkiej
liczbie parkingów. Aby uzyskać pełniejszy obraz cen usług parkingowych należałoby przeprowadzić badanie na znacznie większej próbie oraz włączyć do badania
parkingi naziemne (place parkingowe). Interesującą kwestią, którą warto zbadać,
jest również zależność stawek za parkowanie od jakości wykonania i wyposażenia
parkingu oraz usług dodatkowych (możliwość ładowania samochodów elektrycznych, myjnia, ochrona).
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Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań parkingowych, które
przeprowadzono w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni w ramach projektu CIVITAS
DYN@MO. Badania prowadzone były w celu możliwości określenia wpływu ograniczenia/zamknięcia ruchu na wybranych ciągach ulic.
Słowa kluczowe: badania parkingowe, strefa płatnego parkowania, CIVITAS DYN@MO

1. Wprowadzenie
W ramach projektu CIVITAS DYN@MO, którego głównym celem jest
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, które wpłyną na
zmniejszenie poziomu natężenia ruchu i uciążliwości powodowanych przez ruch
samochodowy, przeprowadzono szczegółowe badania parkingowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Badania będą stanowiły podstawę dalszych prac,
obejmujących analizy możliwości zmian organizacji ruchu w Śródmieściu Gdyni
poprzez przeznaczenie wybranych odcinków ulic dla ruchu pieszego, rowerowego
lub dla ruchu transportu zbiorowego oraz ograniczenia liczby miejsc postojowych.
Wiedza na temat charakterystyk parkowania w analizowanym obszarze pozwoliła
na określenie zapotrzebowania na parkowanie w poszczególnych rejonach transportowych i na poszczególnych odcinkach sieci ulicznej, a co za tym idzie wytyczyła kierunek wyboru wariantów ograniczeń dla ruchu samochodowego, w tym
ograniczenia parkowania. Planowane zmiany mają na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej centralnej części miasta w sposób zachęcający do podróży pieszych.
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2. Opis przeprowadzonych badań
2.1. Poligon badawczy
Badania przeprowadzono w centralnej części Gdyni. Śródmieście charakteryzuje się różnymi rodzajami aktywności publicznej. W części przybrzeżnej dominuje funkcja rekreacyjno-turystyczna natomiast w sąsiedztwie ulicy Świętojańskiej
i Starowiejskiej usługi, zakupy, praca, sprawy urzędowe oraz przesiadki na inne
środki transportu (rys. 1).

Rys. 1. Generatory ruchu w Gdyni (źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS
DYN@MO)

Mając na uwadze przeprowadzenie badań parkingowych z uwzględnieniem
różnej specyfiki funkcji publicznych podzielono obszar Śródmieścia Gdyni na trzy
mniejsze rejony (rys. 2):
• obszar ul. Starowiejskiej – ulica Starowiejska wraz z ulicami prostopadłymi
do niej,
• obszar ul. Świętojańskiej – ulica Świętojańska wraz z ulicą Abrahama i prostopadłymi do niej,
• obszar Skweru Kościuszki – Aleja Jana Pawła II i Skwer Kościuszki wraz
z ulicami prostopadłymi do niej.
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Rys. 2. Obszary prowadzonych badań w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO

Na popyt na podróże samochodem (wybór tego środka transportu i czas parkowania) mają wpływ wysokości opłat. W Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni
za pierwsze pół godziny pobierana jest opłata w wysokości 0,80 zł, drugie pół godziny kosztuje 2,00 zł, kolejna godzina - 2,90 zł, trzecia godzina - 3,00 zł a każda
następna godzina 2,80 zł. W gdyńskiej SPP możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki
czasowe. Dodatkowo istnieje możliwość wykupu abonamentu miesięcznego dla
kierowców, często korzystających z miejsc parkingowych w obrębie SPP. Dostępne
są 3 typy abonamentu:
• dla właścicieli pojazdów, którzy są mieszkańcami na terenie objętym Strefą
Płatnego Parkowania w Gdyni (typ M – koszt 30,00 zł);
• dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
wydane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie schorzeń neurologicznych i narządów ruchu (typ N – koszt
30,0 zł). Po przeprowadzeniu badań, w lipcu 2015 roku weszły w życie
zmienione przepisy uchwały Rady Miasta wprowadzające bezpłatne parkowanie w SPP dla osób niepełnosprawnych. Uprawnione osoby posługujące się nową kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych (wydawaną na
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podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym przez powiatowe zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności) mogą bezpłatnie parkować w Strefie Płatnego Parkowania na oznakowanych miejscach postojowych dla osób
niepełnosprawnych;
• na okaziciela (typ O koszt 450 zł).
2.2. Metodyka badań
Planowanie zmian w organizacji ruchu w obszarach centralnych wymaga dogłębnych analiz. W tym celu wykorzystano dane z:
• ankiet z kierowcami,
• dane nt. numerów rejestracyjnych,
• dane z systemu parkometrów.
Badania parkingowe były poprzedzone pracami przygotowawczymi, polegającymi na szczegółowej inwentaryzacji liczby miejsc parkingowych, podzieleniu
strefy badań na obszary o różnych funkcjach. Ostatecznie wyznaczono stałe trasy
dla obserwatorów przeprowadzających badania w sposób umożliwiający odnotowanie stanu zajętości poszczególnych parkingów lub odcinków ulic z możliwością parkowania w 30 minutowym interwale pomiarowym. 30 minutowy interwal
umożliwia uwzględnienie popytu na transport samochodowy w modelu systemu
transportu, który posłuży do analiz planowanych zmian na terenie Śródmieścia.
W badaniach parkingowych wykorzystano:
• metodę patrolową – odnotowując numery rejestracyjne pojazdów w danym
rejonie w cyklu pomiarowym Tp = 30 minut. Spisywane były dodatkowo
tablice rejestracyjne pojazdów parkujących w miejscach wyznaczonych do
tego celu oraz pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy;
• ankietowanie kierowców – przeprowadzono dwie różne ankiety, pierwsza
skierowana była do kierowców samochodów dostawczych i uwzględniała
czas i miejsce rozpoczęcia podróży, częstotliwość, profil dostawy i rodzaj
pojazdu, druga, dla kierowców samochodów osobowych uwzględniała czas
i miejsce rozpoczęcia podróży, częstotliwość, liczbę osób w samochodzie,
posiadanie abonamentu, fakt niepełnosprawności oraz źródło i cel podróży;
• dane z systemu parkometrów – uwzględniono dane z parkometrów zlokalizowanych w obszarze badań objętych Strefą Płatnego Parkowania otrzymanych z Biura Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni.
Po przeprowadzeniu badań pilotażowych w obszarze ulicy Starowiejskiej
w dwóch okresach: porannym (5:00 – 12:00), popołudniowym (14:00 – 20:00)
i wstępnych analizach pomiarów podjęto decyzję o prowadzeniu badań bez przerwy w godzinach 5:00 – 20:00, ze względu na znacznie wykorzystanie powierzchni parkingowych w godzinach szczytu handlowego (na niektórych odcinkach
najmniejsza rezerwa miejsc postojowych wystąpiła w tym okresie). Rozszerzenie
okresu badań nieznacznie zwiększyło koszty podnosząc jednakże użyteczność badań w kontekście dalszych analiz. Rejestrowano również sposób uiszczenia opłaty
lub jej braku oraz rodzaj abonamentu.

WYNIKI BADAŃ PARKINGOWYCH W OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIA GDYNI

31

W wyniku przeprowadzonych pomiarów:
• zbadano ok. 11 tys. unikatowych numerów rejestracyjnych pojazdów,
• przeprowadzono ok. 900 wywiadów ankietowych z kierowcami pojazdów
osobowych,
• przeprowadzono ok. 180 wywiadów ankietowych z kierowcami pojazdów
dostawczych.
3. Wyniki badań parkingowych
W wyniku analizy zebranych danych uzyskano informację o miejscach i okresach dnia w których występują deficyty miejsc parkingowych, zlokalizowano również miejsca występowania rezerw miejsc parkingowych, określono źródła i cele
podróży oraz motywację poruszających się transportem indywidualnym. Przeprowadzone badania parkingowe pozwoliły na określenie preferencji kierowców
odnośnie czasu parkowania, godzin o największym wykorzystaniu miejsc postojowych, wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowych oraz wskaźnika rotacji
parkingowej.
Przeprowadzone badania pozwoliły ponadto na określenie chłonności parkingowej wybranych obszarów Śródmieścia Gdyni, wykorzystanie istniejących powierzchni parkingowych i określenie zapotrzebowania na miejsca postojowe [1].
Wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej wp w danym okresie, został
określony, jako udział procentowy miejsc postojowych, na których parkują w pojazdy Pp w całkowitej liczbie miejsc parkingowych Mp, zgodnie ze wzorem (1):

wp=Pp/Mp*100 [%]

(1)

wr=Ppn/Mp [P/stanowisko]

(2)

Wskaźnik rotacji parkowania wr jest to stosunek liczby parkujących pojazdów
Ppn w okresie analizy do całkowitej liczby miejsc parkingowych Mp, zgodnie ze
wzorem (2):

przyjmując że, dla [2]:
wr < 1 – niewykorzystana podaż stanowisk postojowych,
1 < wr < 5 – występują parkowania krótkie, średnie i długie,
wr > 5 – duże zapotrzebowanie na parkowanie krótkie.
Zaobserwowano, iż w rejonie ulicy Starowiejskiej największe wykorzystanie
miejsc postojowych występuje od godziny 10:30 do wczesnych godzin popołudniowych. Najczęstszą motywacją w tym okresie były sprawy urzędowe, zdrowotne oraz zakupy (tab. 1).
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Tabela 1. Obszar ulicy Starowiejskiej – wykorzystanie powierzchni parkingowych
Godzina o największym wykorzystaniu

13 h pomiarowych

Liczba miejsc
postojowych

Liczba pojazdów

%

Godzina

Średnia liczba pojazdów

%

10 Lutego

82

78

95%

11:30

51

62%

3 Maja

44

41

93%

14:00

26

59%

Abrahama

65

73

112%

10:30

51

78%

Dworcowa

28

33

118%

11:30

21

75%

Mściwoja

42

62

148%

11:30

48

114%

Ofiar Piaśnicy

14

15

107%

10:00; 10:30

8

57%

6

6

100%

11:00

3

50%

193

160

83%

16:30

118

61%

Świetojańska*

23

20

87%

10:00; 14:30

13

57%

Władysława IV

32

25

78%

17:30

18

56%

Zgoda

41

44

107%

19:00

36

88%

Zygmunta Augusta

51

48

94%

11:30

29

57%

621

570

92%

11:30

422

68%

Ulica

Podjazd
Starowiejska

Cały obszar

* sk.ul.Starowiejskiej i ul.Świętojańskiej

Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO

W przypadku obszaru ulicy Świętojańskiej oraz Skweru Kościuszki w większości badanych sektorów, największe wykorzystanie miejsc postojowych odnotowano w godzinach popołudniowych po godzinie 14:00 (tab. 2). Jako dominujące
motywacje podróży, kierowcy wskazali rekreację i turystykę w przypadku Skweru
Kościuszki oraz zakupy, pracę i sprawy urzędowe w przypadku obszaru ulicy Świętojańskiej (rys. 3).
Tabela 2. Obszar ulicy Świętojańskiej oraz Skwer Kościuszki – godzina o największym wykorzystaniu
powierzchni parkingowych
Godzina o największym wykorzystaniu

13 h pomiarowych

Liczba miejsc
postojowych

Liczba pojazdów

%

Godzina

Średnia liczba pojazdów

%

116

125

108%

16:30

97

84%

Armii Krajowej

78

77

99%

17:00

77

99%

Batorego

31

39

126%

18:00

24

77%

Bema

82

71

87%

8:30, 9:00

55

67%

Derdowskiego

36

41

114%

19:30

25

69%

Ulica
Abrahama

I Armii Wojska Polskiego

31

44

142%

17:30

34

110%

139

106

76%

18:00

52

37%

Jana z Kolna

31

27

87%

14:00

17

55%

Kilińskiego

73

58

79%

10:00, 10:30, 11:00

36

49%

Kopernika (stara Świętojańska)

36

46

128%

18:00

33

92%

Obrońców Wybrzeża

68

66

97%

16:00

47

69%

Partyzantów

14

17

121%

14:00

12

86%

Piłsudskiego-Skwer Plymouta

37

50

135%

14:00

30

81%

Skwer Kościuszki

185

161

87%

18:00

96

52%

Słowackiego

107

66

62%

19:00, 19:30

45

42%

68

52

76%

11:00

35

51%

105

86

82%

13:30

69

66%

Traugutta

30

23

77%

16:30

15

50%

Wójta Radkego

43

52

121%

12:00

37

86%

Wybickiego - pl.Grunwaldzki

33

52

158%

12:00

37

112%

Zygmuntowska

26

34

131%

17:00

20

77%

Żwirki i Wigury

79

72

91%

15:00

52

66%

1448

1185

82%

18:00

928

64%

Jana Pawła II

św. Wojciecha
Świętojańska

Cały obszar

Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO
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56
27
6

1
Inne

Biznesowe sprawy

0

Rekreacja/Turysty
ka/Spacer

Urząd i instytucje

Szkoła

Zakupy

Zdrowie

6
Praca

Tytuł osi

Nie mieszka na tej ulicy - cel podrózy
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Rys. 3. Celów podróży kierowców w obszarze ulicy Świętojańskiej, wykres przykładowy
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO

Na rys. 4 przedstawiono rozkład czasowy wykorzystania powierzchni parkingowej w obszarach ulicy Świętojańskiej oraz Skweru Kościuszki [6]. W miejscu
o największym wskaźniku wykorzystania powierzchni parkingowej, którym jest
obszar ul. Wybickiego - pl. Grunwaldzki parkuje więcej pojazdów, niż zostało wyznaczonych miejsc parkingowych. Natomiast obszar Skweru Kościuszki jest w typowym dniu tygodnia mało wykorzystanym parkingiem z około 30% wolnych
miejsc parkingowych (rys. 5). Na ul. Świętojańskiej w godzinach największego
ruchu wskaźnik wykorzystania miejsc parkingowych [wp] osiąga wartość ok. 80%
reprezentujący podobny poziom jak cały analizowany obszar.
Wskaźnik wykorzystania pow. parkingowej [%]
160
140
120

wp [%]

100
80
60
40
20

Świętojańska

Starowiejska

Skwer Kościuszki/Jana Pawła II

Wybickiego - pl.Grunwaldzki

Cały obszar

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

9:30

10:00

9:00

8:30

8:00

7:30

7:00

6:30

6:00

5:30

5:00

0

godziny

Rys. 4. Obszar ulicy Świętojańskiej, Starowiejskiej oraz Skwer Kościuszki – wskaźnik wykorzystania miejsc
parkingowych – przykładowe ulice o najmniejszym i największym wykorzystaniu miejsc parkingowych
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO
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Świętojańska

Starowiejska

Skwer Kościuszki/Jana Pawła II

Wójta Radkego

Cały obszar

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

6:00

7:00

Wskaźnik rotacji miejsc parkingowych [P/stanowisko]

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
5:00

wr [P/stanowisko]
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godziny

Rys. 5. Obszar ulicy Świętojańskiej, Starowiejskiej oraz Skwer Kościuszki – wskaźnik rotacji miejsc
parkingowych – przykładowe ulice o najmniejszym i największym wykorzystaniu miejsc parkingowych
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO

Na rys. 5 przedstawiono histogram wskaźnika rotacji [wr]. Średni wskaźnik
rotacji w całym obszarze objętym analizą wynosi 0,81 P/h/miejsce. Średni wskaźnik rotacji w poszczególnych podobszarach oscyluje pomiędzy wartością 0,45
i 1,03, co w wielu przypadkach świadczy o niewykorzystanej podaży stanowisk
postojowych oraz o występowaniu parkowania krótkiego, długiego i średniego.
Największe wskaźniki rotacji zaobserwowano na ul. Wójta Radkego, przy której
zlokalizowane są obiekty o funkcji handlowej i usługowej, najmniejsze na Skwerze
Kościuszki, gdzie dominuje funkcja związana z rekreacją.

Rys. 6. Obszar ulicy Starowiejskiej – wskaźnik rotacji miejsc parkingowych na poszczególnych odcinkach ulicy
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO
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Natomiast analizując czasy parkowania zaobserwowano największy udział pojazdów parkujących do 0,5 godz. (36,7–37,2%) i nieco mniejszy do 1 godz. (21,3–
24,1%), do 2 godz. (19,2–25,1%), do 3 godz. (7,1–8,4%), do 4 godz. (2,3–4,7%)
i powyżej 4 godz. (4,1–9,7%). Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania wymusiło zmiany zachowań kierowców, tj. skrócenie czasu parkowania i zwiększenie
rotacji pojazdów (rys. 5-7).
Rejon ul. Starowiejskiej - Czas parkowania [%]
4,2%
8,1%

8,6%
36,8%

20,4%

do 0,5 h

do 1,0 h

21,8%

do 2,0 h

do 3,0 h

do 4,0 h

powyżej 4,0 h

Rys. 7. Rejon ulicy Starowiejskiej – czas parkowania %
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO

Rejon ul. Świętojańskiej - Czas parkowania [%]
4,7%

9,7%

8,4%

36,7%

19,2%

do 0,5 h

do 1,0 h

21,3%

do 2,0 h

do 3,0 h

do 4,0 h

powyżej 4,0 h

Rys. 8. Rejon ulicy Świętojańskiej – czas parkowania %
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO

Rejon Skweru Kościuszki - Czas parkowania [%]
7,1%

2,3% 4,1%

25,1%

37,2%

24,1%
do 0,5 h

do 1,0 h

do 2,0 h

do 3,0 h

do 4,0 h

powyżej 4,0 h

Rys. 9. Rejon Skweru Kościuszki – czas parkowania %
Źródło: opracowanie własne w ramach projektu CIVITAS DYN@MO
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4. Wnioski
Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju miasta poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, zmniejszenie poziomu natężenia ruchu
i uciążliwości powodowanych przez ruch samochodowy jest głównym celem realizowanym w ramach projektu CIVITAS DYN@MO [3]. Dążenie do zmniejszenia
uciążliwości, związanych z ruchem samochodowym wymaga między innymi zmian
w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej i zmian w organizacji ruchu, szczególnie w obszarach centralnych, poprzez wdrażanie środków ograniczających popyt
na transport samochodowy, tj. wyznaczanie stref dla pieszych, rozwiązań „shared
space” i stref ruchu uspokojonego, racjonalne rozmieszczenie miejsc postojowych,
nadawanie priorytetów dla transportu zbiorowego, rowerzystów i pieszych(które
stanowią alternatywę dla ruchu samochodowego).
W celu opracowania podstaw do dalszych analiz wykonano badania parkingowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, które umożliwiły sformułowanie
następujących wniosków:
1) obszar ulicy Starowiejskiej
• zamknięcie już 50 miejsc parkingowych na ulicy Starowiejskie, spowoduje deficyt miejsc parkingowej szczególnie w okresie szczytu zakupowego (11:00-12:00);
• w szczycie popołudniowym możliwe jest zamknięcie do 100 miejsc parkingowych. Pojazdy będą mogły swobodnie parkować w analizowanym
obszarze;
• wieczorem problem z parkowaniem zacznie się pojawiać przy zamknięciu 200 miejsc parkingowych. Natomiast nocą, w czasie gdy parkują
głównie mieszkańcy nie wystąpią problemy z wolnymi miejscami parkingowymi nawet przy zlikwidowaniu na ul. Starowiejskiej wszystkich
miejsc parkingowych (193 miejsc parkingowych);
2) w obszarze ulicy Skweru Kościuszki
• zamknięcie już 100 miejsc spowoduje deficyt miejsc parkingowej szczególnie w okresie popołudniowo wieczornego, związane jest to z turystyczno-rekreacyjnym charakterem tego obszaru;
• w szczycie zakupowym problem braku miejsc zacznie występować przy
zamknięciu 150 miejsc parkingowych, natomiast nocą, w czasie gdy parkują głównie mieszkańcy nie wystąpią problemy z wolnymi miejscami
parkingowymi nawet przy zlikwidowaniu na ul. Skwerze powyżej 250
parkingowych
3) w obszarze ul. Świętojańskiej
• istnieje możliwość zlikwidowania wszystkich (128 miejsc parkingowych)
miejsc parkingowych, w obszarze istnieje duża rezerwa miejsc parkingowych;
• największe obciążenie występuje w szczycie zakupowym i podobne w popołudniowym i wieczornym. Obszar ten składa się z 2 ulic równoległych
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do Świętojańskiej oraz ulic poprzecznych i ma ok. 980 miejsc parkingowych.
Badania parkingowe pozwoliły na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem
projektu zmiany organizacji ruchu w Śródmieściu Gdyni. Dalsze analizy zostaną
przeprowadzone z wykorzystaniem wielopoziomowego modelu ruchu [4, 5], który
posłuży do określenia efektywności planowanych przekształceń i zmian organizacji
ruchu w Śródmieściu Gdyni. W przedstawionym artykule nie wyczerpano tematu
badanego zagadnienia, które będzie kontynuowane w dalszych pracach.
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Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badaniaankietowego kierowców z 6 miast,które
miało na celu określenie wpływu zwiększania wysokości opłaty parkingowej, na prawdopodobieństwo rezygnacji z wyboru samochodu w dojeździe do śródmieścia. Badanie poruszało także kwestię
obecnych zwyczajów w związku z dojazdem do centrum miasta oraz wyobrażenia na temat tego,
kto jest beneficjentem stref płatnego parkowania.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, opłata parkingowa, badanie

1. Wstęp
Tworzenie stref płatnego parkowania (SPP) w miastach ma na celu między
innymi ograniczenie liczby podróży wykonywanych do centrum samochodami
osobowymi, czego skutkiem jestograniczenie ruchu, a poprzez to zwiększeniem
dostępności centrum miast, a także zmniejszenie emisji spalin i poprawa jakości
powietrza.
Obecnie strefy płatnego parkowania obowiązują w większości polskich miast,
a po ich wprowadzeniu na ogół zaobserwowano pozytywne zmiany w zakresie
liczby samochodów parkujących wśródmieściu oraz skrócenie średniego czasu parkowania [1, 2, 3]. Pomimo tego ruch samochodowy w centrach większości miast
jest nadal zbyt duży, a przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się między innymi
w wysokości opłat za parkowanie, które są na tyle niskie, że nie zniechęcają do
przyjazdu co centrum samochodem i skorzystania z płatnego parkingu.
W artykule przedstawione zostały wyniki badania, którego jednym z celów
było określenie wpływu zwiększania wysokości opłaty parkingowej, na prawdopodobieństwo rezygnacji z wyboru samochodu w dojeździe do śródmieścia. Dodatkowo podczas badania poruszono kwestię sposobu dojazdu do centrum oraz
wyobrażenia na temat tego, kto jest beneficjentem strefy płatnego parkowania.
2. Charakterystyka badania
Badanie przeprowadzone zostało na próbie kierowców z 6 miast: Gdańska,
Krakowa, Poznania,Warszawy, Wrocławia oraz Rzeszowa. W pięciuz miast obo-
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wiązują są strefy płatnego parkowania, natomiast jedno – Rzeszów, znajduje się
w przededniu wprowadzenia SPP.
Wywiadyzrealizowano na początku października 2015 roku, na celowej próbie
900 kierowców (po 150 kierowców w każdym z 6 miast). Jako kierowcę traktowano osobę, która posiada prawo jazdy kategorii A lub B i prowadzi samochód
przynajmniej 2 razy w miesiącu. Respondenci rekrutowani byli spośród członków
panelu internetowego (swresearch.pl/panel), a samo badanie zrealizowane było
techniką CAWI (ComputerAssisted Web Interwiev).
Ponieważ temat poruszony podczas badania dotyczy populacji, dla której operat (wykaz wszystkich elementów populacji) nie jest dostępny – czyli mieszkańców
wybranych miast będących jednocześnie aktywnymi kierowcami, zastosowanie
doboru celowego (nielosowego) było w tym przypadku uzasadnione. Jednocześnie
z uwagi na to że próba badawcza pobierana była z populacji o strukturze zbliżonej
do populacji mieszkańców Polski (z wyłączeniem osób nie posiadających dostępu
do Internetu), można uznać, że odwzorowuje ona populację kierowców z wybranych miast w sposób wystarczający do uogólniania trendów zaobserwowanych
podczas badania.
Struktury próby badawczej od względem wieku i wykształcenia zaprezentowano na rysunkach 1 i 2.

Rys. 1. Struktura badanych według wieku
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania

Rys. 2. Struktura badanych według poziomu wykształcenia
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania
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3. Dojazd do centrum miasta
W sytuacji, gdy badani mają coś do załatwienia w centrum miasta, najczęściej wybierają dojazd samochodem osobowym – udział osób korzystających z tego
środka transportu w dojazdach do centrum waha się od 54% w Warszawie, do
76% w Gdańsku. W tej grupie część osób dojeżdża samochodem do celu, parkując w SPP, a druga część pozostawia samochód poza granicami SPP i dociera do
celu pieszo lub komunikacją miejską. W każdym z miast udziały osób płacących
za parkowanie oraz unikających opłat poprzez parkowanie tuż za granicami SPP,
są podobne – nieco ponad połowa kierowców korzysta ze strefy, pozostali parkują
poza jej granicami.
W Rzeszowie, w którym nie ma strefy płatnego parkowania, udział dojeżdżających do śródmieścia samochodem jest podobny, jak w innych miastach (66%),
natomiast znacznie większy jest udział osób parkujących w ścisłym centrum – stanowią oni blisko 70% dojeżdżających do centrum samochodem.

Rys. 3. Najczęściej wybierany sposób dojazdu do centrum miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

Warto zwrócić uwagę, że ponad 70% badanych, którzy do centrum dojeżdżają
samochodami, zadeklarowało, że ma możliwość dojechania w to samo miejsce komunikacją zbiorową bez przesiadek. Dodatkowo średni deklarowany czas dojazdu
do centrum samochodem oraz komunikacją miejską są do siebie bardzo zbliżone:
dla dojazdu samochodem wynosi on 24 minuty, zaś dojazd do centrum komunikacją zbiorową zajmuje średnio 29 minut. Wyniki te wskazują, że w badanych
miastach transport zbiorowy zorganizowany jest tak, że mógłby zaspokoić potrzeby znacznej części badanych w zakresie dojazdu do centrum. Płynie z tego wniosek, że wybór środka transportu jest determinowany wygodą kierowców, a bariery
ewentualnego problemu ze znalezieniem miejsca do parkowania i koniecznością
uiszczenia opłaty parkingowej nie są na tyle duże, by skłonić do zmiany środka
transportu.
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Rys. 4. Możliwość dojazdu do centrum komunikacja miejską bez przesiadek
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania

Niewielka część badanych kierowców w podróżach do centrum korzysta z transportu zbiorowego. Udział tych osób jest największy z Warszawie (33%), najmniejszy
natomiast w Rzeszowie (11%) oraz Gdańsku (12%). Jako powody wyboru komunikacji miejskiej w dojazdach do centrum osoby preferujące transport zbiorowy wskazywały najczęściej na unikanie problemu z parkowaniem oraz niższe koszty podróży
– zarówno samego dojazdu, jak też brak konieczności płacenia za parkowanie.

Rys. 5. Powody wyboru komunikacji zbiorowej w dojazdach do centrum miast
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania

4. Opinie o beneficjentach stref płatnego parkowania
Badani zostali poproszeni o wskazanie, kto ich zdaniem czerpie największe korzyści ze strefy płatnego parkowania (mogli wskazać maksymalnie 3 grupy beneficjentów). Odpowiedzi udzielone na to pytanie nie zaskoczyły – jako główni
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beneficjenci stref płatnego parkowania zdecydowanie najczęściej wskazywane były
władze miejskie (88%). Kolejne grupy wymieniane były znacznie rzadziej: w opinii
33% badanych z SPP korzystają organizatorzy komunikacji miejskiej, a zdaniem
14% respondentów strefy przynoszą korzyści także mieszkańcom SPP oraz właścicielom sklepów i zakładów usługowych zlokalizowanych w strefach.
Można by się spodziewać, że nieco inne poglądy na temat beneficjentów stref płatnego parkowania będą mieli mieszkańcy śródmieści miast. Wprowadzenie opłat za
postój wpływa na zmniejszenie liczby pojazdów „z zewnątrz” parkujących na danym
obszarze, co przekłada się na większą dostępność miejsc parkingowych, ułatwienie poruszania się, czy też wreszcie zmniejszenie emisji spalin oraz zwiększenie „przejrzystości” ulic i chodników. Co zaskakujące, opinie mieszkańców stref praktycznie nie różniły
się od opinii osób mieszkających poza SPP. Podobne zjawisko zaobserwowano podczas
badania realizowanego w Krakowie wśród mieszkańców dzielnicy Grzegórzki [4].

Rys. 6. Główni beneficjenci stref płatnego parkowania
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania

Powyższe pozwala wysunąć tezę, że mieszkańcy nie rozumieją w jakim celu
ustanawiane są strefy płatnego parkowania i jakie korzyści mogą przynosić różnym grupom mieszkańców. Badani postrzegają strefy wyłącznie jako źródło dodatkowego dochodu dla miast, a co za tym idzie jako swego rodzaju dodatkowe
opodatkowanie. Wnioskiem płynącym z analizy wyników tej części badania, jest
potrzeba zwiększenia świadomości mieszkańców dużych miast w zakresie celów
funkcjonowania stref płatnego parkowaniaoraz korzyści – nie tylko finansowych,
jakie strefy przynoszą różnym grupom mieszkańców.
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Mieszkańcom Rzeszowa, gdzie w chwili obecnej parkowanie w śródmieściu jest
bezpłatne, zadano dodatkowe pytanie dotyczące tego, czy zauważają oni potrzebę
wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Jak przedstawiono wyżej, w Rzeszowie
kierowcy częściej, niż w pozostałych badanych miastach dojeżdżają samochodem
do samego centrum miasta i tam parkują – często na chodnikach lub z naruszeniem trawników, a także nie zważając na znaki zakazu (rys. 7).

Rys. 7. Przykłady parkowania w Rzeszowie
Źródło zdjęć: www.rzeszow4u.pl, www.supernowosci24.pl

Pomimo dosyć trudnej sytuacji parkingowej w śródmieściu, mieszkańcy Rzeszowa nie są pozytywnie nastawieni do ponownego wprowadzenia stref płatnego
parkowania (SPP w mieście obowiązywałado 2003 roku).

Rys. 8. Opinie o potrzebie wprowadzenia w Rzeszowie stref płatnego parkowania
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania

5. Wysokość opłat za parkowanie
Obecnie w miastach, w których zrealizowano badanie, stawki opłat parkingowych są niemalże identyczne i sięgają maksimum dopuszczonego ustawowo
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[5,6,7,8,9,10]. Nieznaczne różnice występują natomiast w godzinach obowiązywania opłat parkingowych (rys. 9). W dwóch miastach - Wrocławiu i Poznaniu,
stawki są zróżnicowane w zależności od stref parkowania. We Wrocławiu stawki za
godzinę parkowania w strefie B wynoszą kolejno: 3,00 zł, 3,15 zł, 3,30 zł i 3,00 zł,
w Poznaniu zaś: 2,80 zł, 3,30 zł, 3,90 zł, 2,80 zł. W strefach C opłaty wynoszą
odpowiednio: 2,00 zł, 2,10 zł, 2,20 zł, 2,00 zł we Wrocławiu i 2,00 zł, 2,40 zł,
2,80 zł, 2,00 zł w Poznaniu. Dodatkowo w obu miastach płatne jest również parkowanie w soboty (od 9 do 14 we Wrocławiu i od 8 do 14 w Poznaniu).

Rys. 9. Stawki opłat parkingowych za kolejne godziny parkowania
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z poszczególnych miast

Ostatnim elementem przeprowadzonego badania ankietowego badania była
seria pytań zmierzających do ustalenia wysokości opłaty za parkowanie, która skutecznie zniechęciłaby do przyjazdu do SPP samochodem. Wykorzystano w tym
celu badanie DPA (Direct Price Acceptance). Badanym zadano kolejno 4 pytania
według schematu:
Proszę sobie wyobrazić sytuację, że musi Pan/Pani załatwić w centrum miasta coś, co
zajmie około jednej godziny. Na ile byłby/byłabyPan/Pani skłonny/a skorzystać z parkingu
w centrum miasta, gdyby za to parkowanie musiał Pan/ musiała Pani zapłacić:
Pytanie 1: 3 zł
Pytanie 2: 4 zł
Pytanie 3:5 zł
Pytanie 4:6 zł
Odpowiedzi na pytanie zaznaczane były na skali prawdopodobieństwa od 0 do
100. W odniesieniu do obecnie obowiązującej stawki, średnie prawdopodobieństwo
parkowania w SPP wynosi 76% (średnia ta nie sięga 100%, ponieważ uwzględnia również osoby, które obecnie nie korzystają z płatnego parkowania w strefie, ponieważ np.
cena 3 zł nie jest dla nich do zaakceptowania). Przy wzroście opłaty parkingowej do 4 zł
średnia skłonność do skorzystania z parkingu maleje do 52%. Przy cenie 5 zł za godzi-
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nę parkowania, skłonność do dojazdu do SPP samochodem wynosi już tylko 31%, zaś
cena 6 zł za godzinę zmniejszyłaby prawdopodobieństwo wyboru samochodu do 19%.

Rys. 10. Prawdopodobieństwo parkowania w SPP zależności od wysokości opłaty parkingowej
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania

Analiza odpowiedzi kierowców z poszczególnych miast pokazuje, że stosunkowo najmniej wrażliwi na zmianę ceny są kierowcy z Warszawy, natomiast wzrost
ceny za parkowanie do 5 zł za godzinę największe zmiany spowodowałby najprawdopodobniej w Poznaniu.
Osobno należy rozpatrywać odpowiedzi kierowców z Rzeszowa – tam, z racji
tego, że parkowanie jest bezpłatne, poziom akceptacji różnych poziomów cen jest
ogólne najniższy.

Rys. 11. Prawdopodobieństwo parkowania w SPPw zależności od wysokości opłaty parkingowej wśród
kierowców z różnych miast
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonego badania
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Zgodnie z oczekiwaniami, kierowcy, którzy obecnie płacą za parkowanie w SPP
wykazali nieco mniejszą wrażliwość na wzrost cen, niż kierowcy unikający opłat
parkując poza granicami strefy.

Rys. 12. Prawdopodobieństwo parkowania w SPP w zależności od wysokości opłaty parkingowej z
uwzględnieniem dotychczasowego sposobu parkowania
Źródło: opracowanie własne

Przedstawione wyniki badania, pozwalają wnioskować, że podniesienie stawek
opłat za parkowanie w SPP byłoby skutecznym narzędziem do ograniczenia ruchu
samochodowego w śródmieściach miast.
Należy się spodziewać, że znaczące zmiany nastąpiłyby przy podniesieniu stawki do 5 zł za godzinę parkowania. Przy takiej wysokości opłaty, koszty parkowania byłyby prawdopodobnie czynnikiem o najwyższej wadze przy wyborze środka
transportu do centrum. Przy stawce 4 zł średnie prawdopodobieństwa skorzystania z parkingu w SPP wynosi 52%, co oznacza, że wśród czynników wyboru środka transportu, znaczenie ceny jest zbliżone do znaczenia innych czynników (np.
pogody, czasu dojazdu).
Jednocześnie zróżnicowanie stawek w różnych strefach SPP pozwoliłoby na regulowanie liczby samochodów wjeżdżających do poszczególnych części śródmieścia.
6. Planowanie badań dotyczących SPP
W oparciu o przedstawione wyniki badania można wnioskować, że podniesienie maksymalnej stawki opłaty parkingowej o kilkadziesiąt procent, lub umożliwienie samorządom ustalania indywidualnych stawek dla miast, przyniosłyby
pożądany efekt w postaci ograniczenia ruchu w centrach miast wraz z dalszymi
korzyściami z tego płynącymi. Ponieważ jednak stawka opłat ustalana jest ustawo-
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wo, a podnoszenie jakichkolwiek opłat obowiązkowych nie spotyka się z aprobatą
społeczeństwa, wariant, w którym nastąpi zmiana ustawy wydaje się być trudny
do przeprowadzenia.
Należy zatem szukać innych sposobów wpływania na zmianę korzystania z systemu transportowego przez mieszkańców dużych miast [3], szczególnie przy wyborze środka transportu do centrum. Aby narzędzia takiego oddziaływania były
jak najbardziej skuteczne, niezbędne jest poznanie przyczyn obecnych zachowań,
a także ustalenie barier zmian oraz motywatorów (innych, niż wzrost wysokości
opłat) mogących te zmiany przyspieszyć. Dobrą drogą do tego celu może być realizacja badań – zarówno jakościowych, jak też ilościowych, z kierowcami, szczególnie w dużych miastach.
Badania te powinny dążyć do uzyskania informacji dotyczących obecnej sytuacji: skąd kierowcy przyjeżdżają do strefy płatnego parkowania, jak często i w
jakim celu oraz jak długo parkują. Dodatkowo powinny poruszać kwestię powodów wyboru samochodów w dojeździe do centrum oraz barier i motywatorów
w korzystaniu z innych środków transportu (np. komunikacja miejska, rowery).
Elementem takich badań może być także ocena organizacji i obsługi stref płatnego parkowania.
Badania takie, nawet realizowane przy współudziale agencji badawczej, nie
muszą być bardzo kosztowne, a odpowiednio przygotowane i przeprowadzone
mogą być źródłem cennej wiedzy i wielu pomysłów na temat możliwych sposobów
wpływania na zachowania kierowców.
7. Podsumowanie
Badanie, którego wyniki przedstawiono, dotykało uniwersalnych kwestii związanych z systemem płatnego parkowania w centrach miast. Jego wyniki, chociaż
częściowo mają charakter poglądowy, ponieważ przedstawiają odpowiedzi pochodzące z małych prób respondentów, pozwalają stwierdzić, że trendy występujące
w poszczególnych miastach są podobne: w dojazdach do centrum najchętniej wybieranym środkiem transportu jest samochód, a strefy parkowania znaczniej bardziej kojarzone są ze sposobem na zwiększenie wpływów do budżetów miast, niż
z narzędziem mającym regulować funkcjonowanie miejskiego systemu transportowego. Sytuacja ta wynika z niskiego poziomu wiedzy na temat celów organizacji
stref płatnego parkowania i dopóki nie zostaną podjęte skuteczne działania zmierzające do zmiany świadomości społeczeństwa w tym temacie, jedynymskutecznym narzędziem do ograniczenia ruchu samochodów w centrach miast może być
zwiększanie opłat za parkowanie, co z kolei nie nastąpi bez zmiany odpowiednich
aktów prawnych.
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Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych przed oraz po rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie o obszar Starych Dębnik.
Pomiary obejmowały zarówno obszar będący przedmiotem opracowania, jak i sąsiadujące z nim
bezpośrednio rejony. Ponadto, zestawiono także rezultaty badań ankietowych dotyczących opinii
użytkowników nowo powstałej strefy na temat celowości jej wprowadzenia oraz sposobu funkcjonowania. Realizacja badań pomiarowych i ankietowych pozwoliła na analizę zgromadzonych
danych zarówno w sposób ilościowy, przy użyciu wskaźników parkowania (akumulacja, rotacja
itp.), jak i w sposób jakościowy (opinie użytkowników strefy).
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, badania parkowania, parkowanie

1. Wprowadzenie
Strefy płatnego parkowania (SPP) występują w niemal każdym dużym europejskim mieście. Są jedną z najczęściej stosowanych form ograniczania popytu na
miejsca postojowe. W polskich warunkach strefy płatnego parkowania są organizowane zazwyczaj w centrach dużych miast (o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.),
a ich głównym celem jest zarządzanie dostępnością obszarów śródmiejskich [1].
Nawet miasta, które wycofały się z pobierania opłat na powrót wprowadzają strefy
płatnego parkowania. Można przytoczyć casus Rzeszowa, gdzie po zlikwidowaniu
opłat za parkowanie w 2003 roku powrócono do tego rozwiązania. Strefa płatnego
parkowania zostanie wdrożona w Rzeszowie do końca bieżącego roku.
Strefa płatnego parkowania to nie tylko ograniczenie popytu na parkowanie,
ale również porządkowanie parkowania. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań wykonanych w Krakowie [5] pokazują, że po wprowadzeniu
strefy płatnego parkowania na obszarze Starych Dębnik udział nieprawidłowo
zaparkowanych pojazdów zmniejszył się średnio dwukrotnie. Na niektórych ulicach nieprawidłowe parkowanie całkowicie zniknęło. Jednocześnie obserwowane
1

Wkład autorów w publikację: Kubala C. 75%, Kulpa T. 25%
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jest zjawisko przenoszenia się parkowania do obszarów sąsiadujących ze strefą
płatnego parkowania, ale nie objętych opłatami. Powoduje to często irytację
mieszkańców okolic strefy i zakusy decydentów do dalszego poszerzania obszaru
objętego opłatami. Jedną z możliwości przeciwdziałania temu zjawisku jest budowanie parkingów P+R lub strefowanie opłat za parkowanie. Ta druga opcja
jest w polskich warunkach nieco utrudniona. O ile strefowanie opłat nie jest
prawnie zabronione, to jest ono znacznie utrudnione przez regulacje zawarte
w ustawie o drogach publicznych [9]. Przepisy ograniczają bowiem maksymalną
wysokość stawki opłat za godzinę postoju. Zaniżona w ustawie wartość maksymalna stanowi zatem przeszkodę w ustanowieniu racjonalnych stawek opłat
zarówno w strefach centralnych, jak i w tych w których postój mógłby być tańszy niż w obszarach ścisłych centrów miast. Także pobieranie opłat poza dniami
roboczymi jest praktycznie niemożliwie.
Wprowadzanie stref płatnego parkowania w Polsce nie jest poparte szczegółowymi analizami. Rozszerzenie SPP jest często decyzją polityczną, a obszar
wyznaczany jest zwykle arbitralnie. Stąd też pojawia się potrzeba szczegółowych
badań dotyczących parkowania w miastach, a w szczególności parkowania płatnego.
Wiele badań zagranicznych dotyczy przede wszystkim już istniejących stref
płatnego parkowania [3, 4, 7]. Badanie te dotyczą przede wszystkim określenia
wskaźników elastyczności cenowej i obejmują ankietowanie użytkowników SPP
[3, 4]. W niektórych badaniach wykorzystywane są również dane z parkometrów [7, 2] oraz nagrania z samochodów jeżdżących w strefie (floating car films
[2]). W rezultacie powyższych badań możliwe jest określenie taryfy, która pozwala na optymalizację wykorzystania miejsc postojowych w strefie płatnego
parkowania. Jednocześnie wyniki potwierdzają dość oczywistą tezę, że wzrost
opłat za parkowanie powoduje zmniejszenie procentowej zajętości miejsc postojowych w strefie.
W warunkach polskich efekty rozszerzenia stref płatnego parkowania są badane przede wszystkim w dużych miastach. W wielu przypadkach badane są
przede wszystkim wpływy z funkcjonowania strefy, rzadziej parametry związane z parkowaniem takie jak rotacja czy czas parkowania. Wprowadzanie stref
płatnego parkowania wpływa istotnie na zachowania komunikacyjne kierowców.
Zauważalne efekty wdrożenia SPP często nie miały potwierdzenia w wynikach
badań. Ostatnie obserwacje wykonane w Krakowie miały charakter badań ankietowych i były przeprowadzone po rozszerzeniu SPP w lutym 2014 roku [1].
Wyniki tych badań pokazały wyraźne różnice w poparciu wprowadzenia SPP,
wyrażonego przez mieszkańców i osób nie będących mieszkańcami. Potwierdzona została dość oczywista teza, że mieszkańcy bardziej popierają wprowadzenie
SPP niż osoby nie będące mieszkańcami obszaru. Natomiast badania przedstawione w niniejszej pracy są pierwszymi zrealizowanymi na taką skalę w Krakowie z uwagi na objęcie dokładnymi pomiarami „przed” i „po” nie tylko obszaru,
na którym wprowadzono SPP, ale również obszarów sąsiadujących.
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2. Opis poligonu badawczego i metodyki
Pomiary parkingowe w obszarze Starych Dębnik zostały wykonane przed oraz
po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania P7 w ramach realizacji pracy dyplomowej [1]. Zarówno przed, jak i po wprowadzeniu strefy, badania wykonano
w ten sam dzień roboczy, w godzinach funkcjonowania strefy, tj. między godz.
10:00 a 20:00. Pomiar „przed” miał miejsce w ostatni czwartek przed implementacją strefy P7, natomiast pomiar „po” przeprowadzono w trzeci czwartek
po wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu SPP. Każdy z pomiarowych miał za
zadanie wypełnić arkusz dla przyporządkowanego indywidualnie obszaru. Badanie
obejmowało nie tylko nową strefę P7, ale także przyległe do niej fragmenty miasta, na które bezpośrednio oddziałuje wprowadzenie SPP w Starych Dębnikach.
Na potrzeby pomiarów rozróżniono zatem następujące poligony badawcze:
− Alfa-1: obszar dzielnicy Stare Dębniki, tj. nowej strefy P7,
− Alfa-2: część osiedla Podwawelskiego,
− Beta: część wybranych stref i podstref sąsiadujących ze Starymi Dębnikami,
na których SPP obowiązywała przed 1 czerwca 2015 r.
Wspomniane trzy obszary zostały przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Obszary uwzględnione w pomiarach parkowania na tle funkcjonującej od 1 czerwca 2015 r.
SPP w Krakowie
Źródło: opracowanie własne
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W poligonie Alfa-1 obliczone zostały najistotniejsze wskaźniki parkingowe,
jakie mogły posłużyć do przeanalizowania specyfiki parkowania pojazdów w tej
strefie. Były to m. in.: czas parkowania (średnia, rozkład), poziom akumulacji, rotacja. W formularzu osoba wykonująca pomiar uzupełniała: nazwę ulicy, numery
rejestracyjne każdego z parkujących pojazdów, prawidłowość parkowania w świetle obowiązujących przepisów, interwał godzinowy, ewentualne uwagi. Ponadto,
wyłącznie dla pomiaru po wprowadzeniu SPP w Starych Dębnikach, rejestrowano
czy pojazd miał abonament postojowy mieszkańca strefy P7. Obszar Alfa-1 był
początkowo podzielony na cztery sekcje. Każda sekcja była sprawdzana przez jedną osobę, raz w ciągu godziny. W następstwie trudności pomiarowych z obejściem
wyznaczonych obszarów w ciągu sześćdziesięciu minut, postanowiono podzielić
Stare Dębniki nie na cztery, lecz na pięć sekcji w przypadku pomiaru po wprowadzeniu strefy.
Dla obszaru badań Alfa-2 zastosowano podobną metodykę badań, jak dla Alfa1. Poligon obejmujący część osiedla Podwawelskiego podzielono na dwie sekcje.
Analogicznie, jak w przypadku Starych Dębnik, w obszarze Alfa-2 każda sekcja
była badana przez jedną osobę raz w ciągu godziny. Obowiązywały takie same
arkusze pomiarowe jak dla Starych Dębnik.
Inną specyfiką charakteryzowały się badania prowadzone w poligonie Beta.
Z uwagi na wielkość obszaru, jaki zajmuje, podjęto decyzję o zawężeniu zakresu
pomiarów jedynie do określenia liczby pojazdów zaparkowanych na poszczególnych ulicach w dwugodzinnych interwałach. Obszar Beta podzielony był na sześć
sekcji, na jedną sekcję przypadał jeden pomiarowy.
Uzupełnieniem pomiarów parkowania, w obszarze Starych Dębnik były badania ankietowe wśród korzystających z SPP. Respondentami byli zarówno mieszkańcy nowo powstałej strefy P7, jak i osoby nie będące jej mieszkańcami. Badania
wśród 400 respondentów przeprowadzano wyłącznie po wprowadzeniu płatnego
parkowania. Ankiety (wraz z opracowaniem [6]) wykonane zostały na zlecenie
jednostki Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. przez Politechnikę Krakowską.
3. Wyniki pomiarów parkowania
W wyniku przeprowadzonych pomiarów udało się ustalić, że wprowadzenie
SPP w obszarze Starych Dębnik spowodowało spadek przeciętnego poziomu zajętości miejsc postojowych o 40%. Jako przyczynę dużego spadku stopnia akumulacji w nowo powstałej strefie P7 można przyjąć chęć uniknięcia przez kierowców
opłaty za postój. Tak duża redukcja poziomu akumulacji dla poligonu Alfa-1 nie
pozostała jednak bez znaczenia dla pozostałych analizowanych rejonów. W obszarze Alfa-2 odsetek zajętych miejsc parkingowych wzrósł średnio o nieco ponad
6%, dla poligonu Beta zanotowano jednak korzystne, choć nieznaczne, obniżenie
poziomu omawianego wskaźnika (spadek o 4,1%). Zatem, jedynym spośród badanych obszarów, w którym pogorszyły się warunki parkowania po wprowadze-
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niu SPP, był poligon os. Podwawelskiego. Obszar ten nie jest objęty opłatami za
parkowanie i z tego powodu nastąpiło tam przeniesienie się części parkujących
pojazdów.
Dzięki wprowadzeniu strefy P7 udało się ograniczyć poziom zajętości miejsc
postojowych na poszczególnych ulicach Starych Dębnik. Dotyczy to zarówno ulic,
które były najbardziej oblegane przez parkujące pojazdy, jak i tych dróg, w których problem wysokiego stopnia zapełnienia parkingów nie występował. W obszarze Alfa-2 zarówno minimalne jak i maksymalne poziomy zajętości miejsc parkingowych dla poszczególnych ulic nieznacznie wzrosły.

Rys. 2. Długość czasu parkowania przed i po wprowadzeniu SPP na obszarze Starych Dębnik, wszystkie pojazdy
Źródło: opracowanie własne

Kolejną z konsekwencji wprowadzenia SPP P7 były zmiany w długości czasu
parkowania pojazdów (rys. 2). Średnia długość czasu parkowania skróciła się o niemal 20%, tj. z 4 godzin i 22 minut do 3 godzin i 35 min. Jednakże, po wydzieleniu z ogółu uzyskanych wyników, danych mówiących o pojazdach parkujących
z kartami postojowymi mieszkańców strefy P7 (rys. 3), okazało się, że parkują
one przeciętnie dwukrotnie dłużej, niż pozostałe samochody (mieszkańcy: 5 h i 18
minut, pozostałe osoby: 2 h i 37 minut). Na os. Podwawelskim natomiast doszło
do wydłużenia przeciętnego czasu parkowania o 12% (z początkowych 3 h i 27
minut do 3 h i 51 minut). Udział pojazdów parkujących w Starych Dębnikach
krótkoterminowo (tj. do 2 h) wzrósł z 40% do 55%. Okazało się także, że więcej
niż dwie trzecie pojazdów zaparkowanych krótkoterminowo, stanowiły samochody należące do osób niebędących mieszkańcami strefy P7.
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Rys. 3. Długość czasu parkowania po wprowadzeniu SPP na obszarze Starych Dębnik
Źródło: opracowanie własne

W wyniku rozszerzenia SPP w Krakowie o rejon Starych Dębnik, doszło do
redukcji wielkości wskaźnika rotacji o niemal 40% (z 2,3 pojazdu przypadającego na jedno miejsce postojowe do wartości 1,4). Takie zjawisko mogłoby pozornie sugerować, że strefa P7 nie spełniła swojej funkcji, gdyż nie doprowadziła do wykorzystania miejsc parkingowych przez jak największą liczbę pojazdów.
Jednakże, jako powód spadku poziomu rotacji należy przyjąć przede wszystkim
znaczne zwiększenie wśród parkujących samochodów udziału pojazdów posiadających kartę postojową mieszkańca P7. A to właśnie pojazdy mieszkańców parkują
przeciętnie najdłużej. W przypadku poligonu Alfa-2 rotacja pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie (spadła nieznacznie z 2,4 do 2,3 pojazdu/miejsce parkingowe). Podobne rezultaty dotyczące rotacji uzyskano w trakcie badania
strefy płatnego parkowania w Warszawie2.
Za jedną z kolejnych korzystnych zmian jakie miały miejsce w nowo powstałej strefie P7 należy wskazać redukcję odsetka pojazdów zaparkowanych
nieprawidłowo. Obniżenie tego wskaźnika z 9,1% do 4,4% oznacza, oprócz
podniesienia poziomu bezpieczeństwa na ulicach Starych Dębnik (głównie przez
poprawę widoczności przy skrzyżowaniach), także podniesienie estetyki przestrzeni miejskiej. Spośród wszystkich pojazdów zaparkowanych nieprawidłowo
w niemal 90% stanowiły samochody należące do osób nie będących mieszkańcami. Do redukcji omawianego wskaźnika doszło także na os. Podwawelskim
(z 12,7% do 5,1%).
2

http://zdm.waw.pl/aktualnosci/badania-w-strefie-platnego-parkowania-niestrzezonego
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Ostatnim z obliczanych wskaźników był procent pojazdów zarejestrowanych
w innych powiatach niż miasto Kraków. Pojazdy przydzielano do następujących
kategorii rejestracji:
− KR … (miasto Kraków),
− KWI … oraz KRA … (powiaty sąsiadujące z miastem),
− inne krajowe rejestracje rozpoczynające się na literę „K” (województwo małopolskie)
− pozostałe rejestracje.
W rejonie Alfa-1 omawiany wskaźnik wynosił przed wprowadzeniem SPP
39%, po zmianach kształtował się na poziomie 36%. Dla obszaru Alfa-2 wynosił
odpowiednio 40% i 45%. Niezależnie zatem od poligonu i daty pomiaru odsetek
pojazdów zarejestrowanych poza Krakowem nie był nigdy niższy niż 36%. Pomimo tego, że nie zawsze numer rejestracyjny pojazdu odpowiada miejscu faktycznego zamieszkania jego właściciela (np. w przypadku samochodów służbowych), to
wskaźnik ten należy uznać za bardzo wysoki. Świadczy o tym, że wiele osób spoza
miasta dociera do Krakowa samochodem. Niemal połowę pojazdów na „obcych”
rejestracjach stanowiły te, które pochodziły z powiatów ościennych. Taki wynik
świadczy o bardzo dużym potencjale parkingów przesiadkowych typu Park and
Ride. Umiejętnie zaprojektowane mogłyby powstrzymywać kierowców m. in. powiatu krakowskiego i wielickiego od codziennego wjeżdżania do obszarów centralnych miasta swoim samochodem.
4. Wyniki badań ankietowych
Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, odpowiedzi udzielane
przez mieszkańców oraz osoby niebędące mieszkańcami Starych Dębnik istotnie się od siebie różniły. Zamieszkujący nowo powstałą strefę uznawali zasadność
jej wprowadzenia (69%) i postrzegali za głównego beneficjenta wprowadzonych
zmian samych siebie (45%), jednak niewiele mniejszy udział odpowiedzi respondentów wskazał Urząd Miasta (40%). Natomiast ci kierowcy, którzy w Starych
Dębnikach nie mieszkają, uznawali że rozszerzenie SPP w omawianym obszarze
było zbędne (54% ankietowanych było przeciwnych temu rozwiązaniu). Za podmiot odnoszący największe korzyści uznany został w przypadku tej grupy użytkowników Urząd Miasta (57%), mniej niż co trzeci pytany postrzegał jako głównego beneficjenta mieszkańców strefy P7 (30%). Odsetek osób uważających, iż
korzyści odniosą wszyscy mieszkańcy miasta był dla obu wyszczególnionych grup
badanych podobny i wynosił ok. 10%.
Po hipotetycznym podniesieniu stawki opłat za godzinę parkowania w Starych Dębnikach do 5 PLN, 47% respondentów wskazało, że zaczęliby pozostawiać swoje pojazdy poza strefą P7. Jedynie 18% osób zadeklarowało, że zmiana
stawki opłat nie zmieniłaby ich zachowań komunikacyjnych. Ankietowani, którzy
sugerowali, że zmieniliby środek transportu na pojazdy transportu zbiorowego
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stanowili taki sam odsetek jak osoby niezdecydowane (14%). Najmniejszy procent
badanych deklarował przesiadkę na rower (9%). Należy podkreślić, że pytanie
dotyczące zmiany zachowań komunikacyjnych, po podniesieniu opłaty za godzinę
parkowania, kierowane było jedynie do osób niebędących mieszkańcami strefy,
gdyż mieszkańcy Starych Dębnik mają możliwość wykupienia abonamentu postojowego.
Do osób, które nie zamieszkują strefę P7 zwrócono się także z pytaniem o słuszność ponoszenia przez mieszkańców niższych kosztów za postój w SPP. Aż 72%
respondentów było przychylnych takiej polityce cenowej (49% - zdecydowanie
tak, 23% - raczej tak). Przeciwnych było łącznie 21% badanych (14% - raczej nie,
7% - zdecydowanie nie). Odsetek niezdecydowanych wyniósł 7%.
Oprócz sposobności wypowiedzenia się w kwestii pytań zamkniętych, ankietowani mogli wyrazić swoje opinie i przemyślenia także w pytaniach otwartych.
Najczęściej w kontekście sposobu funkcjonowania strefy P7 pojawiały się głosy
sugerujące:
− brak działań kompensujących wprowadzenie SPP w Starych Dębnikach
(np. poprzez budowę parkingów typu Park and Ride),
− potrzebę różnicowania wielkości pobieranych opłat w zależności od lokalizacji strefy/podstrefy w śródmieściu czy też ścisłym centrum historycznym.
Pytanie dotyczące zmian dostrzeżonych w dzielnicy po implementacji miejskiego systemu płatnego parkowania, pozwoliło ukazać, że ankietowani zaobserwowali głównie:
− spadek poziomu zajętości miejsc parkingowych,
− lepszą organizację przestrzeni parkingowej,
− czytelne oznakowanie miejsc postojowych,
− możliwość szybszego znalezienia miejsca parkingowego,
− możliwość znalezienia miejsca postojowego bliżej miejsca docelowego,
− zmianę organizacji ruchu na niektórych ulicach.
5. Podsumowanie – wnioski oraz rekomendacje
Zarówno przeprowadzone badania pomiarowe, jak i ankietowe pozwoliły udowodnić, że wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w obszarze Starych Dębnik
w Krakowie było krokiem słusznym i potrzebnym. Wyniki otrzymane w toku
przeprowadzonych analiz umożliwiają jednoznaczne stwierdzenie, iż strefa P7
spełnia swoją funkcję m. in. poprzez redukcję popytu na miejsca postojowe w omawianym rejonie oraz porządkowanie parkowania.
Rezultatem wprowadzonych zmian było przede wszystkim odciążenie obszaru Starych Dębnik z nadmiaru parkujących pojazdów, przy relatywnie niewielkich skutkach ubocznych zaobserwowanych na os. Podwawelskim. Jednakże,
w związku z tak istotną redukcją liczby zaparkowanych pojazdów, pojawić może
się pytanie dotyczące ewentualnej szansy przekonania osób niegdyś parkujących
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w Starych Dębnikach do przesiadki na środki miejskiego transportu zbiorowego.
Zniknięcie pojazdów z nowo powstałej strefy należy poczytywać niewątpliwie
za sukces, aczkolwiek pewien niedosyt pozostawia brak wiedzy odnośnie tego,
w jaki sposób obecnie podróżują osoby, które zrezygnowały z postoju w Starych
Dębnikach. Być może niektóre z tych osób postanowiły ograniczyć swoją mobilność, co nie jest zjawiskiem korzystnym z gospodarczego punktu widzenia, inne
mogły zmienić miejsce parkowania na bliższe centrum miasta z uwagi na brak
zróżnicowania opłat za parkowanie. Gdyby w mieście funkcjonował spójny system parkingów Park and Ride, istniałaby bardzo łatwa możliwość oszacowania
liczby kierowców, którzy przesiedli się do środków transportu zbiorowego po
wprowadzeniu SPP.
Kolejnym istotnym aspektem funkcjonowania stref płatnego parkowania
jest polityka cenowa opłat za postój. Narzucona krajowym prawem stawka
maksymalna, jakiej nie wolno przekroczyć, stanowi jedną z największych barier w kształtowaniu polityki cenowej opartej na analizie elastyczności cenowej
popytu na miejsca parkingowe w poszczególnych miastach. Dopóki rządowe
ustalenia nie zostaną zmienione, władze lokalne będą nadal pozbawione bardzo
efektywnego narzędzia kształtowania zrównoważonej mobilności mieszkańców
miast i aglomeracji. W zakresie polityki cenowej rekomenduje się wprowadzanie
bardziej elastycznych stawek, które mogłyby przykładowo zależeć od PKB per
capita w poszczególnych miejscowościach. Jako kolejne z rozwiązań można zasugerować odniesienie ceny godziny postoju w SPP do kwoty, jaką należy uiścić
przy zakupie godzinnego biletu normalnego w komunikacji miejskiej. W przypadku braku skuteczności zaproponowanych rozwiązań, istniałaby dodatkowo
możliwość wprowadzenia stref krótkoterminowego parkowania (np. do maksymalnie dwóch godzin) w najbardziej newralgicznych częściach Krakowa.
Ponadto, analiza wyników przeprowadzonych pomiarów, ankiet oraz własnych obserwacji pozwoliła na sformułowanie następujących konkluzji:
− wprowadzenie strefy płatnego parkowania organizuje parkowanie i eliminuje parkowanie nielegalne,
− wielkość stawek opłat za postój powinna zależeć od lokalizacji danej strefy/podstrefy (rozróżnienie obszaru centralnego oraz śródmiejskiego),
− wprowadzanie zmian ukierunkowanych na ograniczenie dostępności
miejsc parkingowych powinno implikować podejmowanie działań kompensujących (np. poprzez budowę infrastruktury typu Park and Ride,
Bike and Ride),
− niezbędnym jest przeprowadzanie kampanii społecznych, które tłumaczyłyby obywatelom celowość wprowadzania zmian w systemie transportowym miasta,
− należy dawać obywatelom poczucie, że ich opinia liczy się w oczach władz,
(np. poprzez przeprowadzanie konsultacji społecznych podczas wprowadzania lub rozszerzania SPP).
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Streszczenie: W artykule przedstawiono model symulacyjny funkcjonowania parkingu wykorzystujący zorientowane obiektowo podeście. W zaproponowanym modelu uwzględniono stochastyczny charakter popytu na usługi parkowania w mieście. W artykule omówiono wyniki symulacji
funkcjonowania parkingu oraz przedstawiono dyskusję praktycznych rezultatów. Przedstawiono
również model regresji określający optymalną pojemność parkingu otrzymany na podstawie wyników z modelu symulacyjnego.
Słowa kluczowe: pojemność parking, symulacja model regresji

1. Introduction
Parking lots are the necessary element of contemporary urban transport systems. Use of parking lots eliminates traffic jams caused by decrease of road capacity due to vehicles parked on a roadway. Interceptive parking lots allow minimizing
the traffic intensity in central part of the cities, which significantly reduce air and
noise pollution. Parking lots are obligatory element of any entertainment, office
or shopping center; they enhance the attractiveness of the commercial objects for
the clientele.
On the other hand, parking lots are the sources of water pollution because of
their extensive impervious surfaces [10]. As a rule, parking lots need more land
area than the respective office or shop buildings, this leads to covering of large
areas with asphalt and results the excessive accumulation of heat. According to
research results, shown in [11], the heat from paved areas in urban zones could
even change the weather locally. It also should be mentioned, that parking lots
functioning demands a certain amount of funds; as objects of commercial activities, they should be profitable.
Thus, the capacity of parking lot should be sufficient to ensure the implementation of main purpose of the parking lot as an element of transport system. At
the same time, it should not be excessive in order to eliminate the negative effects
of parking lots functioning.
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2. Literature review
Contemporary research projects in the field of parking systems optimization
deal with the problems of parking lots design, sustainable functioning of parking
lots, safety of pedestrians at parking areas, use of informational technologies in
parking lot management, etc.
Parking lots design is usually discussed from the qualitative positions, not quantitative ones. R. Porter, the author of the research [8], investigates methods for
maximizing the number of car parking spaces that can be placed within a car park.
In his report R. Porter assumes that parking lots design is particularly important
for basement car parks in residential apartment blocks or offices, where parking
spaces are being characterized by a high value. Other researcher, Ben-Joseph Eran,
in his book [2] underlines an esthetic significance of parking lots design and discusses the ways to make them a natural part of sustainable living areas. In the
research [9] John A. Stark examines the physical design components of parking
lots through the lenses of safety and environmental protection; he concludes his
report with the statement, that while designing parking lots, it is important to
consider the experience of the drivers as well as pedestrians to facilitate a safe and
welcoming shared space. This conclusion has been made in the report [1] as well.
The authors emphasize that every motorist must be a pedestrian before and after
every trip; therefore, parking lots should be planned not just for motorists but for
all users, including pedestrians.
Authors of the report [1] on the example of the Minnetonka city (Minnesota,
United States) propose the reduction or even the elimination of restrictions on parking minimums (low bound restriction). It’s established that parking minimums
tend to be rigid, and this often provides too much parking. The research team
suggests to lower minimum requirements on parking, and where applicable, to
add maximums (high bound restriction). This is supposed to prevent parking underutilization while providing an alternative to meeting peak demand. It should
be mentioned that the recommendations on parking restrictions, obtained by the
authors of [1], are not grounded by numerical calculations, they are based mainly
on literature review.
Parking demand and parking lots parameters are interdependent values. Thus,
in order to determine the optimal parking strategy it’s necessary to create a model
of demand forming first. The problem of travel demand modeling, where parking
demand is considered as a key factor, is examined in researches [4] and [3]. The
authors of the paper [4] deal with enhancement of the London Transportation
Studies model, which is used as the major multi-modal strategic modeling tool.
The proposed in [4] model contains a stand-alone component which interacts with
mode and destination choice models to directly modify car demand to different
zones; this model treats parking choice and capacity constraints. A mechanism,
developed by authors, takes account of explicit supplies of parking spaces in all
model zones in London, allowing the modeling of charge- and supply-based parking policies, as well as increasing the realism of the parking-related behavior of
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travelers. The research [3] also proposes a new approach to estimation of parking
demand on the base of numerical results for the central part of Kharkiv (Ukraine);
use of the proposed approach in transport systems planning process allow enhancing the precision of forecasted demand parameters.
Existing approaches to estimation of a parking lot capacity (including the approaches, used in [4] and [3]), as a rule, assume that the parking demand for the
specific lot is determined and stable. Thus, the parking lot capacity in transportation planning models is usually accepted as a constant value, which does not depend on stochastic demand parameters. Authors of [5] propose to simulate a parking area in the city of Rijeka (Croatia) as a queue model with the use of MS Excel
spreadsheets. They demonstrated that by applying the queuing theory methods
the optimal number of servers and the required capacity in closed parking areas
could be estimated.
3. Conceptual model of a parking lot functioning
In this paper a parking lot is considered as an element of city transport system
on the one hand; on the other hand, a lot is treated as a commercial object (as far
as drivers pay a fee for the parking services). Developing of a new model aims to
consider stochastic nature of demand on parking services while solving problems
of parking lot parameters optimization. A problem of estimation of parking lot
optimal capacity is being resolved with the use of proposed conceptual model;
however, it’s not the only optimization task where the model could be used.
Demand on parking services could be characterized by a number of vehicles,
parked on a lot during the certain time period, and by duration of parking per
one vehicle. For the given time period instead of a number of parked vehicles it’s
proposed to use an interval between arrivals of two cars in a row. Thus, parking
demand DPL could be described by a pair of stochastic values – parking interval
and parking duration:
(1)
Where:

– random variable of time interval between arrivals of two vehicles in
a row, sec./veh.;
– random variable of parking duration per a vehicle, sec./veh.

As an efficiency criterion to measure a parking lot functioning, it is proposed
to use a profit of an enterprise which provides the parking services. Profit as a numerical measure accounts an income and total costs of functioning, so it makes
possible to consider factors of different origin – economic, social, ecological, etc.
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In a common form profit PPL from a parking lot functioning could be presented
as follows:
(2)
Where:
Nsv – total quantity of vehicles serviced at the parking lot during given time
period, veh.;
– average parking duration per a vehicle, sec./veh.;
T1hr – tariff per 1 hour parking per a vehicle, $/hr;
EPL – total costs for a parking lot functioning during given time period, $.
It’s obvious, that an average parking duration of a vehicle, serviced at the specific parking lot, is equal to mathematical expectation of a parking duration (one
of numeric parameters of demand on parking services):
(3)
Where: μt – mathematical expectation of a random variable

sec./veh.

Total quantity Nsv of serviced vehicles could be estimated as a multiplication
of total quantity of vehicles, which arrive during given time period Tm, hrs, to
a specific parking lot, and a probability of an event, that vehicles were serviced at
the lot. Given that total quantity of vehicles could be defined as a ratio between
duration of time period Tm and mathematical expectation of time interval between
two vehicles arrived to a parking lot, a value of Nsv is calculated with the use of
formula (4):
(4)
Where:
μz – mathematical expectation of a random variable of time interval between arrivals of two vehicles in a row, sec./veh.;
ps – probability of the event, that a vehicle, arrived at a parking lot, would
be serviced (because the parking lot has enough free space).
Total costs of a parking lot functioning it’s proposed to present in a generalized
form, as a linear function from a parking lot capacity:
(5)
Where: c0 – constant component of parking lot functioning costs, $; cs – costs
per one parking space maintenance, $/unit; CPL – parking lot capacity, units.
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The elements c0 and cs of total costs, in addition to operating costs, may include
other components, such as such as social costs, environmental losses, the cost of
ensuring road safety, etc.
Taking into account (3)-(5), the efficiency criterion of a parking lot functioning
gets the following form:
(6)
Considering, that the efficiency criterion (6) has its maximum value in the
range of a parking lot capacity values, the optimal parking lot capacity could be
determined as a root of the following equation:
(7)
It should be mentioned, that to make the expression (6) complete, a functional
should be determined. That could be achieved
dependence
by analyzing statistical data on empirical observations results, or on the base of
computer simulations.
4. Simulation model of a parking lot
To provide a tool for identification of consistent patterns of a parking lot functioning, the simulation model was developed in bounds of this research. The simulation model was implemented on the base of object-oriented approach with the
use of C# programming language; its programming code could be downloaded
at [7].
Proposed simulation model of a parking lot functioning contains three classes,
which represent base entities: ParkingModel (a parking lot), Vehicle (a vehicle intended to be parked) and VehiclesFlow (demand on parking services).
Class Vehicle has two fields (InParkingTime and ParkingDuration) and one property (OutParkingTime). InParkingTime contains a value of a time moment when
a vehicle arrives to a parking lot, ParkingDuration represents a value of a time interval during which a vehicle supposed to be parked in a lot. OutParkingTime returns
a sum of InParkingTime and ParkingDuration values and shows a time moment
when a vehicle leaves a parking lot.
Class VehiclesFlow contains a collection Vehicles of Vehicle objects and a property
VehiclesNumber. Collection Vehicles is a list of objects of Vehicle type, where those
objects represent vehicles intended to be parked in the parking lot. Property VehiclesNumber returns a number of objects in the Vehicles list. Generation of vehicles
flow is implemented in a constructor of the VehiclesFlow class. The constructor
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arguments are duration of model period and stochastic variables of vehicles arrival
intervals and vehicles parking duration. Stochastic variables presented as entities
of the Stochastic class (the Stochastic class implementation code is presented and
could be downloaded at [6]).
Class ParkingModel contains numeric fields ModelTime and Capacity, a field Demand of VehiclesFlow type, collections vehicles, CurrentlyParkedVehicles, ServicedVehicles
and RejectedVehicles, a property Occupancy and a method Simulate. ModelTime is a private field (used only for inner class procedures) and contains current model time.
Capacity represents a value of parking spaces of the parking lot. The Demand field
describes a demand on services of the parking lot. The vehicles collection contains
a list of the Vehicle objects from the Vehicles field of Demand; it is used for inner
procedures in the Simulate method. The CurrentlyParkedVehicles private list contains
a list of the Vehicle objects, which describe vehicles parked at the parking lot at the
ModelTime moment; this list is used for purposes of simulations as well. Lists ServicedVehicles and RejectedVehicles contain the Vehicle objects, which represent vehicle
services at the parking lot and rejected ones respectively. The Occupancy property
returns a number of vehicles, parked at the parking lot at the ModelTime moment.
Method Simulate of the ParkingModel class directly implements the procedure
of simulation of the parking lot functioning. The method has a single argument
– time step for iterations of model time. While iterations model time (value of
the ModelTime private field) is being incremented on a value of the method’s argument. Those iterations are held, if one of conditions is true: all the vehicles
from the Demand field (initially contained in the vehicles collection) are reviewed
by the simulation procedure, or the parking lot occupancy is greater than zero. If
not all the vehicles were reviewed (the vehicles collection has objects in it), for the
first object in the vehicles collection the following condition is being verified: if the
vehicles arrival moment is less than the current model time and the parking lot
occupancy is less than its capacity, then the vehicle is being added to the CurrentlyParkedVehicles list and to the ServicedVehicles list and is being removed from the vehicles collection; if the vehicles arrival moment is less than the current model time
and the parking lot occupancy is equal to its capacity, then the vehicle is being
added to the RejectedVehicles list and is being removed from the vehicles collection. If
the vehicles collection is empty and current occupation of the parking lot is greater
than zero, the all the vehicles, which should leave the lot before the current model
time, are being removed from the CurrentlyParkedVehicles collection.
5. Results of experimental studies
With the use of developed simulation model, the full factorial experiment was
dependence. The probabiconducted in order to determine the
lity value was measured as a ratio of a number of objects in the ServicedVehicles list
and a value returned by Demand.VehiclesNumber property.
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Probability of servicing, p s

In the experiment the following bounds of input parameters were used:
- parking lot capacity (10 levels): minimum value – 50 units, maximum value – 500 units, step – 50 units;
- mathematical expectation of the vehicles arrival interval (6 levels): minimum value – 30 sec., maximum value – 1830 sec., step – 300 sec.;
- mathematical expectation of the parking duration (12 levels): minimum
value – 600 sec., maximum value – 7200 sec., step – 600 sec.
Thus, according to the defined factor levels, the simulation experiment consists
of 840 series. To ensure the statistical significance of the experiment, 100 runs
were carried out in each series of the experiment.
The experiment numerical results show, that there exists a non-linear dependence between probability of servicing ps and input factor values. Some results for
mathematical expectation of the parking duration in 2400 sec. are shown at Fig. 1.
1
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Fig. 1. Dependence of servicing probability from a parking lot capacity
(parking duration: 40 min.)

In order to define a form of the
functional dependence, the
following hypotheses on form of the dependence were examined:
- linear form with non-zero free coefficient:

,

- linear form with zero free coefficient:

,

- power form with non-zero free coefficient:
- power form with zero free coefficient:
- linear-logarithmic form with zero free coefficient:
,

,
,
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- linear-logarithmic form with zero free coefficient:
,
- linear-logarithmic form with zero free coefficient:
,
where: a0, aC, az, at – coefficients of regression models.
With the use of regression analysis tools of Microsoft Excel the coefficients for
the proposed hypotheses were estimated. The results of regression analysis are
presented in tab. 1.
Table 1. Results of regression analysis
Hypothesis on form of dependence

at

Value of the
coefficient of
determination

–1,69∙10–5

0,4793

2,24∙10–5

0,9166

Values of regression coefficients
a0

aC

0,4592

5,79∙10

0

aζ
–4

3,12∙10

–4

1,16∙10–3 4,23∙10–4

0,0317

0,3129

0,4505

–0,1799

0,6809

exp(0) = 1

0,1280

0,3901

–0,4338

0,6545

0

0,1096

0,1676

–0,1008

0,9686

0

5,79∙10–4

0,1783

–0,0557

0,9672

0

0,1169

3,06∙10–4 –1,90∙10–5

0,9446

As we could see, according to estimated value of the coefficient of determination,
the H5 hypothesis fits the better of all the considered hypotheses (R2 = 0,9686).
Thus, functional dependence of the vehicle servicing probability from a parking
lot capacity and parking demand parameters must be defined as follows:
(8)
Taking into account (8), the efficiency criterion of a parking lot functioning
could be presented in a form
(9)
Differentiating the expression (9), on the basis of (7) we obtain the following
equation:
(10)
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A root of the equation (10) in regard to CPL is the optimal value of a parking
lot capacity:
(11)
Where:

– optimal parking lot capacity, units.

It should be noted, that obtained formula for estimation of optimal parking
lot capacity is statistically valid only for demand parameters bounds used in the
simulation experiment.
6. Summary
Contemporary approaches to estimation of a parking lot capacity, as a rule,
assume that the parking demand for the specific lot is known and stable. Thus,
the parking lot capacity in transportation planning models is usually accepted
as a constant value, which does not depend on stochastic demand parameters.
Proposed simulation model of a parking lot functioning, based on object-oriented
approach, allows modeling and estimation of stochastic characteristics of parking
process. The optimal parking lot capacity formula, obtained on the basis of computer simulations, is recommended to be used for estimation of a parking lot
capacity. This expression, however, could be clarified and supplemented with the
help of presented simulation model.
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Streszczenie: Artykuł porusza ważny dla zarządzającego Strefą Płatnego Parkowania
bądź przyszłego jej organizatora, problem nieszczelności strefy. Zwrócono uwagę na miejsca znajdujące się w obszarze wyznaczonym jako płatny, które kierowcy pojazdów samochodach potrafią
wykorzystać unikając jednocześnie konieczności wniesienia opłaty. Przedstawiono sposoby zapobiegania takim sytuacjom na przykładach zastosowanych w Poznaniu poprzez bardziej jednoznaczne
oznakowanie miejsc wyznaczonych, wskazano na konieczność współpracy z innymi jednostkami
miejskimi oraz podjęcia działań zmierzających do ustalenia stanu prawnego gruntu.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, uszczelnienie, efektywność i skuteczność

1. Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Poznaniu
Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu została powołana uchwałą nr
LXVIII/356/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 17 listopada 1992 r. i funkcjonuje
nieprzerwanie do chwili obecnej. Wielokrotnie w tym czasie zmianie podlegały zapisy dotyczące zarówno zasad jej funkcjonowania, wysokości stawek i opłat dodatkowych, jak i obszaru terytorialnego objętego płatnym parkowaniem. Poszerzając
granice Strefy Płatnego Parkowania Miasto Poznań nie ustrzegło się wynikających
z tego faktu niekorzystnych skutków. Kierowcy przez 22 lata obowiązywania SPP
chcąc uniknąć opłat za postój w mieście wypracowali swoje sposoby na ich ominięcie. W celu poprawy efektywności i skuteczności funkcjonowania Strefy Płatnego
Parkowania w Poznaniu oraz przed ewentualnym dalszym jej rozszerzeniem, pojawiła się konieczność podjęcia przez Zarząd Dróg Miejskich działań zmierzających
do jej lepszego uszczelnienia. Celem była likwidacja nieuporządkowanych miejsc
1
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postojowych, zwiększenie przejrzystości w oznakowaniu drogowym oraz zwiększenie efektywności kontroli pojazdów parkujących w strefie. Nie byłoby to możliwe
bez pełnej współpracy z jednostką nadrzędną jaką jest Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania.
Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w oparciu o przepisy art. 13b ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460 j.t. ze
zm.), uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia
2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013 r. poz. 4666 ze zm.), Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.
2181 ze zm.) a także Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393 ze zm.).
W myśl pkt. 5.2.50 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze
zm.) „znak D–44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do
obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania. W strefie oznakowanej znakiem D–44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza
się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6
i pkt 5.2.9.2.” [4]. Tym samym wymóg łącznego stosowania oznakowania poziomego i pionowego przy wyznaczaniu płatnych miejsc postojowych dodatkowo
zwiększa ryzyko niestosowania się do znaku D–44 i zmniejszenia ilości kierowców
wnoszących opłaty za parkowanie pojazdów w SPP, głównie w miejscach, gdzie
oznakowanie poziome jest słabo widoczne lub nie ma go wcale, np. z uwagi na
rodzaj nawierzchni typu kostka brukowa, piasek, zalegający śnieg itp. Wcześniej,
w takich przypadkach, oznakowanie poziome było traktowane jako pomocnicze,
dodatkowo precyzujące miejsca wyznaczone do parkowania pomiędzy znakami
D–18.
Podsumowując powyższe, w myśl obowiązujących przepisów opłaty w Poznaniu pobierane są na drogach publicznych w pasie drogowym, w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi pionowym oraz poziomymi, nie są natomiast
pobierane w miejscach, gdzie parkowanie jest niezgodne z przepisami Kodeksu
Drogowego oraz na terenach, które nie są zarządzane przez Zarząd Dróg Miejskich, tj. na prywatnych placach, fragmentach ulic miejskich co przyczynia się do
nieszczelności strefy.
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2. Zidentyfikowane nieszczelności w strefie i sposoby ich przeciwdziałania
2.1. Parkowanie niezgodnie z przepisami
Pierwszym z przykładów zidentyfikowanej nieszczelności w Strefie Płatnego
Parkowania w Poznaniu jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi
(oznakowanymi) do parkowania, gdzie pozostawienie samochodu jest niezgodne
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137 j.t.). Parkowanie takie ma miejsce np. za znakiem zakazu,
na martwym polu, przejściu dla pieszych, chodniku, trawniku itp. W dniu 01
kwietnia 2015 r. jako Primaaprilisowy żart na stronach portalu codziennypoznan.
pl pojawił się tekst o tym, iż w samym ścisłym centrum miasta członkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania znaleźli aż 350 lokalizacji, w których można
zaparkować za darmo. Oszacowali, że jest to około 1000 miejsc parkingowych [1].
W teksie znalazł się też odnośnik do mapy wskazanej na rys. 1, na której zaznaczono miejsca postojów, a obok – listę ulic, przy których się one mieszczą [2].

Rys. 1. 1000 miejsc do parkowania w centrum. Za darmo!
Źródło: Google, Inwestycje dla Poznania

Analiza mapy pokazała, że parkowanie na wskazanych na niej miejscach jest
niezgodne z przepisami ruchu drogowego. ZDM nie jest uprawniony do interweniowania w opisanych przypadkach. Z uwagi na regulacje prawne zobowiązanymi
do reakcji w takich sytuacjach jest Straż Miejska i Policja, które dysponują odpowiednimi środkami upominawczymi. ZDM natomiast na bieżąco monitoruje
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miejsca w SPP i przekazuje wnioski do odpowiednich wydziałów o zmianę lub uzupełnienie ich oznakowania w celu eliminacji zachodzących wątpliwości czy parkowanie na nich podlega opłacie czy też nie. Niestety samo wykonanie oznakowania
nie przekłada się na zmianę zachowania kierowców, którzy niejednokrotnie nadal
ignorują przepisy. Sytuację taką dobrze obrazuje rys. 2 dotyczący ul. Szamarzewskiego w Poznaniu.

Rys. 2. Odmalowane oznakowanie poziome na ul. Szamarzewskiego w Poznaniu i parkujące pomimo
niego pojazdy

W ramach poprawy tej sytuacji niezbędnym okazało się zacieśnienie współpracy
ze Strażą Miejską. Kontrolerzy SPP przekazują codziennie drogą e-mail szczegółowe zestawienie tzw. wykaz miejsc zawierający nazwy ulic, numery posesji i ilość
pojazdów, w których identyfikują nieprawidłowości związane z parkowaniem aut
w sposób niezgodny z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Ponadto odbywają się
comiesięczne spotkania przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania. Na tych spotkaniach poruszane są problemy wymagające interwencji w pierwszej kolejności, a także omawiane są działania już zrealizowane,
w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami. Wszystkie te czynności ułatwiają
strażnikom podjęcie celowych działań zmierzających do egzekwowania określonych
działań kierowców. W najbliższym czasie przygotowana zostanie aplikacja do smartfonów, z których korzystać będą kontrolerzy SPP, umożliwiająca wysyłanie do Straży
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Miejskiej zdjęć nieprawidłowo parkujących pojazdów. Ponadto planowane jest wprowadzenie od miesiąca października 2015 r. testowych patroli funkcjonariuszy Straży
Miejskiej oraz kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania, w celu zintensyfikowania
zadań związanych z regulacją sytuacji parkingowej w centrum miasta.

Rys. 3. Interwencja Straży Miejskiej na ul. Szamarzewskiego

Kolejnym krokiem wykonanym przez Zarząd Dróg Miejskich zmierzającym do
ograniczenia możliwości parkowania w miejscach niedozwolonych oraz wymuszenia
na kierowcach zmiany lokalizacji parkowania jest montaż elementów małej architektury. Wszystkie te działania podejmowane są w porozumieniu i przy akceptacji
jednostek odpowiedzialnych za organizację i inżynierię ruchu w mieście. Słupki ograniczające i płotki wraz z uzupełnieniem nawierzchni chodnika służą mieszkańcom
Poznania. Poprawiają ich bezpieczeństwo i komfort podobnie jak stojaki rowerowe,
które są powszechnie akceptowane przez coraz liczniejszych w mieście cyklistów. Nie
należy też pomijać aspektu uszczelnienia SPP oraz poprawy jej funkcjonalności. Jak
pokazuje rys. 4. działania ZDM przyniosły spodziewane rezultaty.

Rys. 4. Elementy małej architektury ograniczające postój pojazdów niezgodny z przepisami
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2.2. Parkowanie na terenach nieutwardzonych
Opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu pobierane są
w myśl pkt. 5.2.50 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) na drogach
publicznych w pasie drogowym, w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi
pionowym oraz poziomymi. Według opinii Biura Prawnego Urzędu Miasta Poznania oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu, zapis ten wymusza, aby miejsca gdzie oznakowanie poziome było niemożliwe do wykonania z uwagi na rodzaj nawierzchni
jednak do chwili obecnej uznawane jako płatne, wyłączyć z miejsc podlegających
opłacie. To przyczyniło się do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu analizy lokalizacji takich miejsc, ich funkcjonalności w SPP oraz znalezienia
najlepszego rozwiązania tego problemu, którego koszt byłby adekwatny do ewentualnych zysków nie tylko finansowych.
Przykładem działań Zarządu Dróg Miejskich w tym zakresie może być ul.
Ewangelicka w Poznaniu, położona w bardzo korzystnej lokalizacji z uwagi na jej
bliskość do centrum miasta i Starego Rynku. Jej nawierzchnia gruntowa całkowicie wykluczała oznakowanie poziome miejsc postojowych. W celu uniknięcia
wyłączenia ulicy z płatnego parkowania dokonano utwardzenia jej nawierzchni,
wymalowano brakujące oznakowanie poziome, a dodatkowo przeprowadzono częściowy remont nawierzchni ulicy oraz wyznaczono chodnik wzdłuż kościoła p.w.
Wszystkich Św.

Rys. 5. Ulica Ewangelicka w Poznaniu przed i po oznakowaniu pionowym
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Podobne działania podjęto w przypadku ul. Norwida, gdzie brak oznakowania
poziomego na nawierzchni gruntowej powodował, że kierowcy nie stosowali się do
oznakowań wynikających z umieszczonych pod znakiem D–18 tabliczek wyznaczających sposób parkowania. Niejednokrotnie unikali opłat pozostawiając pojazdy już poza pasem drogowym. Umocnienie nawierzchni, wyznaczenie krawężników i oznakowanie miejsc postojowych uporządkowało i zwiększyło przejrzystość
w oznakowaniu, co widać na rys. 6.

Rys. 6. Ulica Norwida w Poznaniu przed i po modernizacji

Odmienna sytuacja miała natomiast miejsce w przypadku ul. Św. Wawrzyńca.
Wydział Inżynierii Ruchu ZDM dokonał analizy bieżącej organizacji ruchu na tej
peryferyjnej ulicy, a propozycję jej zmiany przedstawił Miejskiemu Inżynierowi
Ruchu. Wskazana lokalizacja miejsc postojowych znajduje się na ulicy, gdzie brak
jest kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie, na tych nieumocnionych poboczach
gromadzi się woda opadowa. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji byłaby budowa miejsc postojowych poprzedzona budową kanalizacji deszczowej lub chociażby
budowa miejsc z elementów ażurowych w konstrukcji przepuszczalnej. Byłoby to
jednak zadanie inwestycyjne wymagające najpierw opracowania projektu a następnie zapewnienia znacznych środków finansowych na jego realizację. Zaproponowano i ostatecznie zrealizowano likwidację miejsc postojowych w najtańszej
podstrefie, tj. zielonej po stronie północnej ulicy z uwagi na brak ekonomicznego
uzasadnienia do utwardzenia terenu trawiastego.

Rys. 7. Ulica Św. Wawrzyńca, gdzie obecnie obowiązuje zakaz parkowania po stronie północnej
(trawiastej) ulicy
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Zarząd Dróg Miejskich poprzez zmiany dokonane na ul. Ewangelickiej i ul.
Norwida, które zlikwidowały nieuporządkowane miejsca postojowe i zwiększyły przejrzystość w oznakowaniu drogowym, osiągnął zwiększenie efektywności
kontroli pojazdów parkujących w strefie poprzez jej uszczelnienie i zaobserwował
wzrost przychodu zgodnie z tabelą 1.
Tabela 1. Koszty i przewidywane zyski po dokonanych inwestycjach
Lokalizacja
Ewangelicka
(zrealizowane)
Norwida
(zrealizowane)
Oznakowanie

Koszt

Ilość miejsc

Przychód

Przychód

inwestycji

postojowych

IV-VII 2014

IV-VII 2015

21 tys. zł

21

6,3 tys. zł

8,5 tys. zł

35 tys. zł

20

2,9 tys. zł

4,7 tys. zł

4,6 tys. zł

x

x

x

Wzrost
2,2 tys. zł
35%
1,8 tys. zł
62%
x

Zwrot
[lata]
3
6
x

2.3. Parkowanie na terenach niezarządzanych przez ZDM
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2015 r. poz.
460 j.t.) wskazuje, że korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania. Z praktyki wiadomo natomiast, że stan prawny gruntów
w miastach nie jest do końca uregulowany. Nie inaczej sytuacja wygląda w Poznaniu, gdzie na odcinku ulicy Mickiewicza przy jednej z posesji część chodnika stanowi własność prywatną. Zarząd Dróg Miejskich zmuszony został do wyłączenia
tego fragmentu ulicy z miejsc podlegających opłacie i w chwil obecnej pozostaje
w sporze prawnym z właścicielem nieruchomości. Do właściwych sądów wpłynęły
wnioski o przejęcie spornych terenów. Wobec tego w następnych latach będą toczyły się postępowania sądowe i odszkodowawcze za utracone części nieruchomości, natomiast sporny obszar pozostanie do chwili rozstrzygnięcia „nieszczelnością
SPP”.
2.4. Parkowanie poza pasem drogowym
Tereny pozostające poza pasem drogowym znajdujące się zarówno w Strefie
Płatnego Parkowania, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, na którym wyznaczono płatne miejsca postojowe, stanowią problem z jakim borykają się organizatorzy oraz zarządcy stref płatnego parkowania. Na tych pustych, niezagospodarowanych placach, kierowcy chcący uniknąć opłat za postój w najbardziej
deficytowych punktach miasta, parkują nielegalnie swoje pojazdy, natomiast właściciele tych nieruchomości nie reagują w żaden sposób, aby ukrócić ten proceder.
Ponieważ pozostawiony pod drzewem czy wiaduktem na prywatnej działce samochód nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu Straż Miejska czy Policja nie
mogą podjąć żadnej interwencji. Z uwagi na fakt, iż teren ten z reguły znajduje się
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poza pasem drogowym, zarządcy dróg nie mogą z kolei włączyć go do obszaru SPP
a po oznakowaniu pobierać opłat za parkowanie. Tym samym pojawia się „furtka”
dla tych, którzy w zamian za brak opłaty za postój w centrum akceptują dziki
parking w błocie i bez jakichkolwiek przepisów czy zasad ruchu na jego terenie.
Przykładem ilustrującym powyższy problem może być nieuporządkowany teren w Poznaniu przy ul. Poznańskiej, na którym miasto Poznań planowało utworzyć wielkogabarytowy parking. Przeprowadzane postępowania przetargowe
z uwagi na brak oferentów musiały jednak pozostać nierozstrzygnięte. Z uwagi na
wysokie nakłady w infrastrukturę budowlano-energetyczną, a także czasochłonną
procedurę prawno-administracyjną, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu skłania
się ku wydzierżawieniu przedmiotowego terenu obejmującego 2.500 m2 przy ulicy
Poznańskiej w charakterze płatnych miejsc postojowych. Termin oddania w użytkowanie parkingu planowany jest na koniec grudnia 2015 r. Docelowo planowane jest w dalszej perspektywie zagospodarowanie tej nieruchomości pod parking
i włączenie do funkcjonujących już w Poznaniu parkingów buforowych.

Rys. 8. Plac przy ul. Poznańskiej na którym powstał „dziki” parking

Zaadoptowanie kolejnego parkingu poprzez wydzierżawienie tego terenu jako
parkingu o charakterze płatnych miejsc postojowych zostało dokonane przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na przykładzie terenu przy ul. Szamarzewskiego.
Parking ten zlokalizowany przy szpitalu, znajdujący się bezpośrednio poza Strefą Płatnego Parkowania, wymagał pilnego uporządkowania. Tutaj również brak
przyłączy elektrycznych oraz czas i koszt nakładów ich doprowadzenia, z uwzględnieniem wykonania wcześniejszych projektów, przesądziły o rezygnacji z utworzenia całodobowego parkingu strzeżonego. W zamian utworzono parking z ok. 40
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płatnymi miejscami postojowymi czynny min. w godz. 6:00 – 18:00 przez cały
tydzień. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego
wybrano operatora zobowiązanego do posadowienia 2 automatów parkingowych.
W ramach umowy dzierżawy operator zobowiązał się do regulowania na rzecz
ZDM miesięcznej kwoty dzierżawy oraz uregulowania podatku od nieruchomości
na podstawie zleconej przez ZDM wyceny zastanych nakładów (utwardzenia).

Rys. 9. Parking na którym funkcjonują płatne miejsca postojowe

W najbliższym sąsiedztwie, dosłownie kilka metrów od granicy Strefy Płatnego
Parkowania w Poznaniu przy ul. Niskiej, kierowcy notorycznie pozostawiają na
cały dzień swoje samochody i pieszo udają się do miejsc pracy. „Dziki parking”
nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa. Pojazdy są zaparkowane wzdłużnie, w poprzek i ukośnie, częściowo na ulicy, częściowo na trawniku lub w błocie
na nawierzchni pełnej ubytków jak pokazuje rys. 10. Dla kierowców jednak nie
ma to znaczenia. Po rozeznaniu dotyczącym prawa własności ustalono, że teren
ten w chwili obecnej znajduje się w zarządzie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się z pismem
do zarządcy nieruchomości w celu podjęcia działań zmierzających do przekazania
w trwały zarząd w/w terenu dla Zarządu Dróg Miejskich i stworzenia parkingu
o podobnych parametrach technicznych jak parking przy ulicy Poznańskiej. Do
czasu, kiedy sprawa ta nie zostanie uregulowana teren ten pomimo, iż nie znajduje
się w obszarze SPP należy uznać jako jej nieszczelność.
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Rys. 10. Parkowanie przy ul. Niskiej

2.5. Rotacyjność kontroli
W wyniku przeprowadzonej kwietniu 2015 r. analizy rotacyjności kontroli tras
w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu, stwierdzono, że dla przydzielonej jednemu kontrolerowi trasy, średni czas kontroli równa się 1 godzinie przy uwzględnieniu, że cała SPP podzielona jest na 31 tras zgodnie z rys. 11.
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Rys. 11. Podział SPP w Poznaniu na 31 tras kontrolnych

W praktyce oznacza to, że kontroler średnio co godzinę trafia w to samo miejsce strefy dokonując weryfikacji wniesienia opłat w pojazdach. Analiza pozwoliła uzyskać informacje o ilości pojazdów bez opłaty z wypisanymi wezwaniami
– raportami w poszczególnych obszarach SPP. Dzięki temu można było ustalić
miejsca, gdzie jest najwięcej postojów pojazdów bez wniesionej opłaty i dokonać
na tych trasach zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Kontrolerów Parkowania poprzez zwiększenie ich rotacyjności tam gdzie pojazdów bez opłaty jest najwięcej, tj.
w Centrum na ul. Rybaki, Łąkowa, Ratajczaka, Kościuszki, Taczaka, Szewska, Żydowska oraz na Jeżycach ul. Jackowskiego, Szamarzewskiego, Kościelna. Na trasy
te skierowano, w miarę możliwości, dwóch kontrolerów niezależnie dokonujących
weryfikacji wniesienia opłat. Kontrolując w ten sposób przydzielone trasy, pracownicy zwiększają dwukrotnie rotacyjność kontroli na obszarach o największej ilości
pojazdów bez opłaty w SPP. Minusem tej sytuacji jest natomiast zmniejszenie częstotliwości kontroli w tym samym czasie w innych obszarach. Zwiększenie ilości
etatów dla kontrolerów mogłoby stanowić rozwiązanie tego problemu. Powyższa
analiza, będzie przeprowadzana cyklicznie tak, aby w jak najbardziej efektywny
sposób dokonywać kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Poznaniu.
3. Podsumowanie
Poprawa efektywności i skuteczności funkcjonowania strefy płatnego parkowania to sprawa niełatwa. Nie może ograniczyć się do zatrudnienia większej ilo-
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ści kontrolerów i zwiększenia ilości kontroli skutkującej nałożeniem na kierowcę
opłaty dodatkowej. Musi usprawnić funkcjonowanie całej strefy – wprowadzić
jednoznaczne, zrozumiałe dla kierowców oznakowanie, zadbać o infrastrukturę,
tj. miejsca postojowe i urządzenia do pobierania opłat, ograniczyć „okazje” do bezpłatnego parkowania poprzez montaż elementów małej architektury a ponadto
wypracować współpracę z innymi jednostkami miejskimi. Dopiero wszystkie te
czynniki łącznie mogą zdyscyplinować kierowców i przyczynić się ostatecznie do
poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, szczelności strefy a także do wzrostu jej
aspektu ekonomicznego.
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Streszczenie: W artykulezostało omówione podejście do rozwiązywania problemu racjonalnej lokalizacji parkingów przechwytujących w największych miastach w celu redukcji ruchu wlotowego do miasta i zmniejszenia utrudnień w ruchu (korków). Autor przedstawił parametry sieci
miejskiej, które odzwierciedlają warunki ruchu przed i po wdrożeniu parkingów przechwytujących.
Słowa kluczowe: pojazd silnikowy, parkingi przechwytujące, pojemność transportowa obszaru

1. Introduction
Individual automobile transport has the obvious advantages compared with
public city transport such as mobility, comfort andminimal physical effort to reach
the final destination. However, the biggest drawbacks of this mode of city transport are cause of air pollution and traffic jams that lead to increase of time trips
including performed with terrestrial public transport. In this condition the ideal
state of city transport system is complete absence of the individual transport on
the network. But it is unfeasible because of mentioned above advantages of the
individual transport and will of people to make use of it. In order to reduce the
traffic on the network some city authorities provide the paid entry to the downtown and for those drivers that don’t want to pay leave their cars on the special
organized interceptive parking lots. In such conditions it is not needed to form the
interceptive parking lots only directly in front of the entrance to the downtown.
Their efficiency may growas the distance of their location decreases from the periphery of the city line.
2. Related works
One of the essential problem concerning with the parking lots is its rational
placement. It may appear that previous modeled rational location can’t be exe-
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cuted because of objective reasons such as lack of proper ground and etc. But for
example in [1] says that parking lots may be proposed on or near fragile areas
such as wetlands. But also it is emphasis on necessity of preventing of adversely
influence on water resources in such conditions. The main purpose of the parking
lots which is to accumulate arriving cars to the final destination forms the strategy
of their location. As a practical standard, parking should be located close to thebuilding it serves. As a result, parking lots flow together ontothe street forming
massive asphalt sheets stretching in front of the building. If parking lots are a requirement of commercial or industrialuse, they should be placed at the rear of the
building served. Rearparking reduces potential conflicts of cars crossing sidewalks
atmany points[1]. But concerning the interceptive parking lots the strategy of
their rational location should be completely the differentbecause of its opposite
purpose. In spite of that it can be formulated the general recommendation regarding parking lots location [1]:
– It is necessary to provide the impervious surfaces of the parking lot;
– It should be made the recommendations regarding the location, size, and
design of future parking facilities emphasizing their potential environmental impact. Special attention should be paid to future policies regarding
parking lots located near or draining to, watercourses and wetlands;
– Communities, regions and watersheds should establish growth management policies that encourage growth in areas with infrastructure and conservation in areas deemed, unique orfragile.
Problem solving of downtown parking should lead to a substantivegain. It can
entirely solve the problem that occurred in some American and European countries concerning downtown parking. For example in big cities of Canada during
the peak period 90 % of core-area parking capacity is occupied in spite of available
area for example two blocks away [2]. Such situation occurred because of 2 hour
limits for on-street parking free of chargepermission. To increase the turnover it
has been proposed to reduce the on-street time limits from 2 hours to 90 minutes. But the decrease of free of charge parking time of 25% will not change the
turnover substantially. Probably it will only cause the increase of income of the
local authorities and will not positively reflect on road capacity. So the principal
direction to solve the congestion of the downtown in the biggest cities is formation
infrastructure of destination P&R facilities.
Under this condition it is necessary to give considerationto substantiation the
capacity of the interceptive parking lots. There are several approaches to solve
this problem but among them it have to be noticed the conventional approach
and efficiency-based standards [2, 3]. The conventional planning practices reflect
an assumption that it is desirable to maximize parking supply and minimize user
charges. As usually conventional parking standards are based on parking demand
surveys, the results of which are collected and published in technical reports. But
the main problem is not taking into account during the analysis are made thegeographic, demographic and economic developments that can affect parking demand, such as whether parking is free of charge or priced. And such strategy of
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parking capacity planning leads to excessive parking supply which in turn results
inexcess expenditure on construction and maintenance.
The essence of it is to take into account the geographic, demographic and
economic factors that affect parking demand. The main problem is to predict
the proper volume of the cars. That is why the efficiency based standards rely on
contingency-based planning which means planners identify solutions that can be
deployed if needed in the future [2].Some scientists propose the game approach to
solve the problem of parking lot capacity [4]. This allows to simulate the different
kind of situations and obtain the rational condition of the considered system.
Another problem that has to be solved is thepresence of fee for the parking
place. The point is that if the parking charge is not far less than the total amount
for the fuel and the entry fee in downtown the drivers will not use the interceptive parking lots. And of course it is necessary to estimate the fare and loss of the
convenience because of transfer on city public transport. In this case the local authorities have to provide the rational cost policy and combine the problems of the
individual and public transport. In order to increase the trip convenience on public
transport the carriers have to increase the rolling stock quantity on the network.
It will promote customer outflow from the individual to public city transport.
Certainly it is considered the condition of completely rational decision-making by
the car-drivers that in reality might have some problems of it execution because of
crusted habits existing of the car drivers.
The interceptive parking lots became very popular in Europe according to data
from [5, 6]. As usually the effectiveness of P&R is huge if they do not require substantial detours reaching them and when theyare situated nearby subway stations
or another fast public transport [5], but the remoteness of the interceptive parking
lot from the downtown is the separate issue that has to be solved.It can be obtained suboptimal solution of the transport network estate using as the input data
the O-D matrix and the routes of the city public transport.
3. The network model and O-D matrixconstruction
The object of investigation is considered the network of Ukraine’s biggest cities
–Kharkiv. The city is located in north-eastern region of Ukraine, the population
is 1.4 million people. The transport network is well developed, it consists of bus,
tram, trolleybus and 3 subway lines. The general information about city transport
is presented in tab. 1. The city occupies the area of 350 km2, the number of captured automobile vehicles is 223700 units.
To estimate the results of public city transport functioning it is necessary to
use the mathematical or simulation modelling. The complexity of the transport
system and special aspects of working suppose to use the modern application
software products. One of themwidely-usedis PTV Vision. The model of the city
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transport network consists of nodes, links, zones, stop points, connections, areas,
routes and O-D matrix.
Table 1. General information on Kharkiv city transport (source: own)
Mode

Routes number

Trolley bus
Tram
Bus
Subway

23
13
135
3

Number of
rolling stock
224
288
321

General length
of routes, km
478.2
469.1
37.6

As a result ofcarrying out necessary operationsit has been constructed the
city public transport model which consists of 650 nodes, 1634 links, 140 areas, 1498 connections. The O-D matrix is proposed to calculate according to
probabilistic approach that has been worked by author. The value of trips hij
between two areas is formalized as:
(1)
Where:
Q – general volume of trips on network in base period;
pi – probability of origin trip in i area;
pj – probability of destination trip in area j.
Where as the pi and pj are calculated:
(2)
(3)
Where:
Di – departure capacity of i area;
Aj – arrival capacity of j area.
Such approach does not require implementing the procedure of O-D matrix
calibration instead of gravitation models because:
(4)
Taking into account (2) the (4) is transmuting
(5)
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(6)
Where: r – number of transport areas in city network model.
In this case area capacity distribution is being executed more natural because
of absence of synthetic calibration procedure.
The main problem is the volume definition of departure and arrival capacity. It
can be solved using statistical or simulation technique. In conditions of absence of
statistical information the simulation technic is the only option. So it is proposing
to define the departure and arrival capacities of transport areas taking into account
following parameters:
(7)
(8)
Where:
Sr – square of transport area, km2;
rc– density of population in i transport area, human/km2;
ka – level of motorization in city, vehicles/1000 citizens;
rw– density of work placesin j transport area, unites/km2.
The density of population is obtained according to the information about type
of the residential neighborhood, number of stories in the buildings, density of the
buildings in transport area. In turn the density of places of work in the transport
area has been defined using the statistical information about the firms address and
the average number of workers in company of the branch. After obtaining the
information about the number of firms in j transport area it can be executed the
calculation of the density of work places:
(9)
Where:
ng – the number of firm of g branch in the transport area;
– the average number of the work places in the firm of g branch;
m – the number of the classified branches.
In considered conditions lots of factors have influence on values of departure
and arrival capacities. That is why they could be the stochastic values and it is
necessary to define their distribution laws. Using the software program Statistica
it has been obtained the follow distributions (Fig. 1, 2).
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4. The transport system simulation under condition of interceptive parking lots functioning

Fig. 1. Histogram of transport area departure capacity distribution
Source: own

Fig. 2. Histogram of transport area arrival capacity distribution
Source: own
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Using the abovementioned models it has been simulated the O-D matrix of
individual transportation. The dimension of the matrix is 140 by 140. To imitate
the motor vehicle destribution it has been used the procedure “Assignment” in
PTV Visum. With reference to abovementioned information the reduction of the
traffic flow in the down town is provided by accomodation of interceptive parking
lots near by the subway stations. That is why for the selected city (Kharkiv) it is
proposed the following dislocation of parking lots (tab. 2).
Table 2. The characteristics of parking lots dislocation (source: own)
Index
number

Subway line

1
2
3
4

Holodnogorsko-zavodska
Holodnogorsko-zavodska
Alekseevskaya
Saltovskaya

Subway station
(parking lot
dislocation)
Moscow avanue
Central market
Botanic garden
Barabashovo

Removal rate
from the terminal
station, km
8,1
2,8
2,9
3,5

The simulation of transport system functioning has been made under two conditions: without intercaptive parking lots and with them. The obtained results
showed that putting into operation of parking lots allows to reduce the traffic load
on 41.4 percent in downtown. The graphical representation of the traffic load is
imaged on Fig. 3.

Fig. 3. The Cartogram and interceptive parking lots location the case of Kharkiv
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5. Summary
Obtained results allows to make a conclusion that putting into operation of
interceptive parking lots will lead to reduction of traffic flow in downtown. The
most efficiency could be reached by providing the parking lots location as nearly
as possible to subway stations.
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Streszczenie: Jakość struktury układu parkingu w porównaniu do innych obiektów związanych z ruchem jest rzadko kontrolowana w procesie planowania. Nie istnieją zintegrowane
procedury procesu kontrolowania. W artykule przedstawiono i przedyskutowano pierwsze podejście
do takiej procedury. Podejście jest dwustopniowe: 1 - jakościowy audyt zaprojektowanej struktury
parkingu i jeżeli jego wynik jest pokazuje spełnienie minimalnych standardów, 2 – określenie poziomu obsługi. Przedstawiono również pierwsze obliczenia i pierwsze wymagane parametry.
Słowa kluczowe: jakość parkowania, projektowanie parkingów

1. Introduction
Car parks and underground garages are traffic buildings. The quality of those
is hardly checked during the planning process, compared with other traffic buildings. Two examples should illustrate this:
1) A highway intersection is to be remodeled. The state office assigns the redesign of the intersection to an engineering office. In the same time it is
expected, that it is being tested, if the intersection has enough capacity and
keeps a certainLevel of Service (German term: Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs– QSV) according Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) [6].
2) A parking structure should be built in acity. Aninvest or assigns an architecture office to build the car park. The office presents the layout to the
authority. The authority is checking the design by structurally engineering
and by regulations. They primarily check elements of the architectural building. The only check of traffic facilities are the minimum for access roads,
ramps, parking stalls and the clearance. Those minimum values in the regulations are most of the time too small for these days’ cars (see [16]). The
traffic flow is being checked from time to time at the connection to the road
network. The capacity of the gate is checked hardly, even though the HBS
offers a method for this.For the planning and building permission it does
not matter, what will happen in the car park after it has been built.

94

Schuster A.

Fig. 1. Roundabout and parking structure – two traffic facilities with different quality check in the
planning process
Photo sources: josupewo/pixelio.de and author

Those examples show that also the traffic quality of parking structures has to
be checked already during the planning process.
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2. Knowledge Rewiev
Like previously mentioned methods exist to evaluate the quality of gates of
parking structures [6]. But it is still missing a method to assess the whole parking
structure, compared to other traffic buildings. The ADAC is testing parking structures since a couple of years [1] and in the Netherlands are check listsbeing developed for the assessment of the quality of kerb parking[3]. But those methods are
developedonly for existing parking structures. They are not suitable for parking
structures that are still in the planning phase.
There are only very few studies and methodical thoughts on a method for
a holistic quality assessment for parking structures [8, 10, 15, 16]. A few helpful
facts have been discovered in correlation with the development of a method to
determine the pollution of those parking structures [12, 13].
Since many years the Safety Audit for Streets (SAS) [7] is being used to check
the safety of road designs in the planning phase.
3. Suggestion for a Procedure
3.1. Requirements
The quality check should already be happening in the planning process. There
are only drafts at hand in this phase. A method has to be able to assess the parking
structure on the base of such information – information about the geometries.
A method for quality assessment should pick up some parts from already existing methods or be at least compatible with them. For this topic the SAS and the
HBS-Method seem to be good starting point. In one case checklists are to be used,
in the other case alevel of service (QSV) could be determined.
Finally a principle of HBS should be applied: all those attributes and measurements should be determined by the quality sense of the users.
3.2. Basic Considerations
With the previous knowledge and the already existing methods in mind it would
be wise to conduct the quality assessment of planned parking structures in two steps:
1) As a start it has to be checked if the planned parking is enough for the usual
technical demands for traffic facilities. This first step could be conducted –
analog to the safety audit of streets (SAS) – in a form of a quality audit of
parking structures layouts (QAP).
2) If this is the case the level of service in the planned parking structure could
be determined quantitative in a second step. This determination method
could be based on the HBS.
Figure 2 shows the basic structure, schematic illustrated. The following describes the two steps closer.
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Fig. 2. Basic procedure of a quality check of parking structures

3.3. Quality Audit of Parking Structure Layouts (QAP)
Similar to the SAS there could be check lists for the QAP, which contain criteria that have to be checked in the parking structures layouts. It would be wise to
use different check lists for different planning phases (e.g. preliminary planning,
approval planning).
Already existing checklist, like those from the ADAC car park test [1] and the
checklist for kerb parking from the Dutch Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) [3],
could be used as a guideline for the development of new checklists (see Fig. 3).
Such criteria which can be checked in parking structure layouts must be selected.
A selection of criteria cannot be stated at the moment. There is further research
necessary for this.
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Fig 3.Excerpt of the Dutch „Checklist keurmerk straatparkeren“ [3]

3.4. Determining a Level of Service (German term: Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs – QSV)
3.4.1. Measure for the Level of Service (German term: Maß für die Qualität des Verkehrsablaufs – MQV)
A measure is required to determine the QSV. It should – for to be HBS compatible – fulfil the following criteria:
• It should be quantifiable.
• It should be applicable to not yet existing traffic facilities.
• It should apply to a certainmeasured loading or to different loading levels.
• It should correlate to the actual quality feeling oft the user.
In the considerations of SCHUSTER and DOHMEN [15], as well as from PEZELJ [10], two studies, which conducted independent and without knowledge of
each other, came to similar results, that the time it takes for the whole parking process is a suitable measurement. It is being suggested to use the time for the whole
parking process as the MQV - with the assumption that the quality of the parking
structure is rated as good when the required time for the parking process is short and
it is rated as bad when the required time for the parking process is high.
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The total parking time is composed of partial parking times. Those times are
illustrated in Fig. 4.

Key:
tA,ein : time in the structure, to get the entrance gate (German term: Einfahrzeit im Außenbereich bis zum Erreichen der Abfertigungsanlage)
tD,ein :incoming gate crossing time (German term: Einfahrzeit für das Durchfahren der
Abfertigungsanlage)
t0,ein : time in the entrance level, to get the ramp (German term: Einfahrzeit auf der
Einfahrebene bis zum Erreichen des Rampensystems)
tR,ein : incoming time on theramp, togetthedestinationstorey(German term: Einfahrzeit
im Rampensystem bis zum Erreichen der Ziel-Parkebene)
tE,ein : incoming time on thedestinationstoreytogettheparking stall (German term: Einfahrzeit auf der Ziel-Parkebene bis zum Erreichen des Parkstands)
tP,ein : parkingstall enteringtime (German term: Einparkzeit)
tG :walking time between parking stall and exitand back (German term: Gehzeitzwischen Parkstand und Ausgang und zurück)
tP,aus : parking stall leaving time (German Term: Ausparkzeit)
tE,aus : outgoing time on the destination storey to get the ramp (German term: Ausfahrzeit auf der ParkebenezumErreichen des Rampensystems)
tR,aus : outgoing time on the ramp, to get the exit level (German term: AusfahrzeitimRampensystembiszumErreichen der Ausfahrparkebene)
t0,aus : time in the exit level, toget the gate (German term: Ausfahrzeit auf der Ausfahrebene bis zum Erreichen der Abfertigungsanlage)
tD,aus :out going gate crossing time (German term: Ausfahrzeit für das Durchfahren der
Abfertigungsanlage)
tA,aus: time in the structure, toget the public street(German term: Ausfahrzeit im Außenbereich bis zum Erreichen der Erschließungsstraße)
Fig. 4. Partial parking times
Source background: [2]
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3.4.2. Determining of MQV
3.4.2.1. Procedure Overview
A method for the determination of the total parking time could be executed
as follows:
1) For each parking level a “significant parking stall” should be determined
(for more information see section 3.4.2.2)
2) A“storey parking time”tPV,E is going to be determined for each of those significant parking stalls. It is composed of the partial parking times that are
illustrated in Fig. 4 (for more information see section 3.4.2.3 and 3.4.2.4).
Those partial parking times should be determined dependent of the loading, so a conclusion for the time needed for the parking process could be
drawn for the different loadings of the parking structure.
3) In the end the “total parking time” tPVis going to be calculated across all
levels of the parking structure (for more information see section 3.4.2.5).
How the individual steps could be executed is described below.
3.4.2.2. Determining of the Significant Parking Stalls
The significant parking stalls should be attractive parking stalls for the users.
They should be located on spots, which are representative for the geometry and
the location to the access system. The consideration of SCHUSTER and STEIN[17] showed, that parking stalls, that are easy accessible by the access system
and/or are close to the exits, are being favored. The availability of those however
depends on the loading of the parking structure. Because there are no findings
about those connections, a pragmatic approach has to be found. There are two
options for this:
1) Determination of the geometric center of the parking stalls on a certain
level and determination of a group of significant parking stalls surrounding
the center (touching the so called level centre area zone).
2) Determination of the two parking stalls on a certain level which are accessible on the shortest and longest distance on the level.
Figure 5 shows exemplary the location of significant parking stalls in the level
centre area zone. A group of parking stalls has to be chosen, to avoid blurs and
limit casesby selecting the significant parking stalls.
The level center area zone can be situated outside of the parking level, if the
layout is unusual. That would mean that there could not be a parking stall group
determined. The usage of the second method forecloses this problem. But it takes
more effort because there are two widely apart lying significant parking stalls to
consider.
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parking stalls
level centre area zone

incoming driving line

outgoing driving line

Fig. 5. Example of a significant parking stall accumulation and their routes
Source background: [11]

3.4.2.3. Determining of Partial Parking Times
Gate Crossing Time
There is already an existing method to determine the time to pass through the
gate[6]. This method can be used.
Parking Stall Entering and Leaving Time
The parking stall entering time tP,ein and the parking stall leaving time tP,aus
depend on the parking stall accumulation (angle), the width and the loading. The
average times for the parking process for perpendicular parking, without conside-
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ring the loading, are shown in table 1 and 2. Those times where measured only in
two parking structures. There has to be more research to get more representative
values for different geometries and different loadings.
Table 1. Average parking stall entering time tP,einin perpendicular parking stalls
Parking
direction

tP,ein
[s]

Source

Forward

13,0

[8, 9]

Backwards

30,5

[8, 9]

Quality of observation
Approx. 100 observations at different parking stalls in 2 parking
structures
Approx. 100 observations at different parking stalls in 2 parking
structures

Table 2. Average parking stall leaving tP,ausfrom perpendicular parking stalls
Parking
direction

tP,aus
[s]

Source

Forward

5,5

[8, 9]

Backwards

16,4

[8, 9]

Quality of observation
Approx. 80 observations at different parking stalls in 2 parking
structures
Approx. 90 observations at different parking stalls in 2 parking
structures

Other Partial Parking Times
Some more partial parking timesmust be determined (see Fig. 4). Those times
could be determined by the distances, measured in the design drawings and the
driving or walking speed. Measuring instructions have to be developed for the
measuring of the distances. Driving speed which depends on the width of the aisle,
the type and the slope of the ramp, has to be compiled or explored.
Such distances are shown exemplary in Fig. 5. Following measuring instructions would be a proposal for the definition of the routes and paths:
„The driving line runs in a distance of a quarter of the width of the aisle or
ramp, measured from the edge of the aisle or the ramp. It starts at the barrier and
ends where the symmetry axis of the closest significant parking stall (belonging
to a level centre area zone) crosses the driving line. For simplification the curve
progressions should be transferred into square progressions.
The walking line represents the shortest paths between significant parking
stalls and access doors to the staircase alongside the aisle or alongside separate
sidewalks, however not between the parking cars. There has to be a 60 cm distance from the parking stall line or the walls (definition after recommendation
for pedestrian traffic structures ([5], picture 4)). It continues from the access door
across the staircase to the public space, measured in the middle of the staircase or
the middle of the platform. It starts where the symmetry axis of the closest significant parking stall (belonging to a level centre area zone) crosses the walking line.
It ends where it meets the public space. For simplification the change of directions
can be transferred into square progressions.
First characteristic values for driving and walking speeds are compiled in table
3 and 4. There has to be more extensive research to get more representative values
for different geometries and different loadings.
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Table 3. Average speed in aisles and on ramps
Location and direction
Parking area (in general)

Average Speed
[km/h]
17,2

Source

Quality of observation

[12]

unknown
Approx. 300 observations on 1 reference
section in 1 structure
Approx. 300 observations on 1 reference
section in 1 structure
unknown
Approx. 300 observations on 1 reference
section in 1 structure
Approx. 300 observations on 1 reference
section in 1 structure
Approx. 30 observations on 1 reference section
in 1 structure
Approx. 30 observations on 1 reference section
in 1 structure

Aisle, while entering

11,7

[9]

Aisle, while leaving

13,4

[9]

Ramp (in general)

8,8

[12]

Half storey ramp up

12,1

[9]

Half storey ramp down

12,8

[9]

Half spiral ramp up

2,4

[8]

Half spiral ramp down

3,9

[8]

Table 4. Average walking speed on parking storeys and on stairs
Location and direction
Parking storey
Stairs up
Stairs down

Average speed
[m/s]
1,5
0,61
0,69

Source
[10]
[6]
[6]

3.4.2.4. Determining of Storey Parking Time
Figure 4 shows that the time for the level parking process is made up of the
determined partial parking times. So it can be calculated as follows:
tPV,E = tA,ein + tD,ein + t0,ein + tR,ein + tE,ein + tP,ein + tG + tP,aus + tE,aus + tR,aus + t0,aus + tD,aus + tA,aus
(1)
3.4.2.5. Determining of Total Parking Time
In a closing step the total parking time tPV, for the whole parking structure,
has to be determined out of the storey parking times for the significant parking
stalls of the parking levels. This must happen in dependence of the loading and in
dependence of the existence and quality of a guidance system. A first approach for
this could be the following:
Total Parking Time without Parking Guidance:
tPV =tPV,E0 + 1/n ∙ [ (tR,ein,E1 + tE,ein,E1 + tG,E1 + tE,aus,E1 + tR,aus,E1) + …
+ (tR,ein,En + tE,ein,En + tG,En + tE,aus,En + tR,aus,En)]

(2)

Total Parking Time with Parking Guidance:
tPV =tPV,E0 + 1/n ∙ [ (tR,ein,E1 + tG,E1 + tR,aus,E1) + … + (tR,ein,En + tG,En + tR,aus,En) ]

E0:entrance level
E1:level 1
…
En:level n

(3)
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Those approaches consider the avoidance of drivingin certain levels (with no
parking stalls available) due to a guidance system. It guarantees that - for instance
- the total parking timein high but small-area or low but large-area designs is bigger than in compact designs. There is a consideration of the loading of the parking
structure possible by using loading dependent partial parking times. There has to
be more extensive research to get more representative methods for the determination of these times.
3.5. Determining the Level of Service
Analogous to the model in part 3.2 and the presentation in Fig. 2 the quality
assessment should be carried out in two steps:
Step 1: With in a quality audit for parking structure designs (QAP) and with
the help of checklist for the design elements that can be taken out of the
parking structure layout (for instance minimum height for driving through,
minimum longitudinal gradient of the ramp, minimum width of the ramp,
minimum parking stall width, etc.) it has to be checked, if the parking
structure has the required minimum quality(seepart 3.3). Only if this is the
case, step 2 follows. If not, for the structure is no QSV determinable.
Step 2: With the help of the in part 3.4 described methodthe total parking
time tPV can be determined as MQV. Based on that the level of service
(QSV) can be determined. A classification for which MQV which quality
step is assigned cannot be stated at the moment. There is extensive and
empirical research necessary for this.
In summary the approach for the quality assessment can be represented as follows:

Fig. 6. Determining level of service of a parking structure layout
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4. Open Questions and Need of Research
The drafted approach is a first proposal for an integral quality assessment method for parking structures. It was developed after the examination of a few examples and has to be checked by using them for more parking structure layouts. This
process will raise more problems regarding the methodic approaches and measuring instructions, which have to be solved.
The necessary values are only known fragmentarily. There has to be done more
research for this purpose too. The dependence of those values on the different geometries (form of the ramp, access system, parking stall accumulation) and on the
different loadings is important.
The quality check of parking structure layouts in Germany is, like early mentioned unsatisfying. Other traffic building already have a higher standard. There
is backlog demand. There is a hope that with the publication of this article an
increased activity could lead to the achievement of such standards for parking
structures. The first approaches that where shown have to be tested and developed
further.
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Streszczenie: Funkcjonowanie stref płatnego parkowania (SPP) jest obecne we wszystkich
dużych miastach. Strefy takie traktowane są jako narzędzie wpływające na zmiany w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców, skłaniając ich do zmiany samochodu na alternatywne środki
transportu. Na działanie stref duży wpływ ma nie tylko wdrażanie założeń polityki transportowej
(w tym parkingowej), lecz ograniczenia prawne nakładane na zarządców, zawarte w regulacjach prawnych (np. Ustawa o drogach publicznych). Podstawowym narzędziem wspomagającym
zarządzanie SPP, jest dostęp do bazy danych zawierającej szczegółowe informacje dotyczące cech
parkowania, takich jak: rotacja, czas parkowania, napełnienie itp. Dane tego typu można pozyskiwać poprzez pomiary i badania procesu parkowania, ale również poprzez zastosowanie pomiarów automatycznych w formie sensorów ultradźwiękowych czy wideo-detekcji. Zebrane w ten sposób
dane można wykorzystać do oceny funkcjonowania SPP, ale również do wspomagania efektywności
narzędzi zarządzania strefą, w tym aplikacji wspierających wybór lokalizacji parkingu. W artykule zostaną omówione miary parkowania i sposób ich pozyskania, przedstawiona zostanie krótka
charakterystyka sposobów pozyskiwania danych, a także możliwości ich wykorzystania.
Słowa kluczowe: parkowanie, pomiary parkowania, analizy danych parkingowych

1. Wprowadzenie
Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce, wg różnych źródeł
(np. [1], [2]), mieści się przedziale pomiędzy 14 a 19 mln sztuk. Duże rozbieżności powodowane są niedoskonałościami baz danych (np. CEPiK – Centralna
Ewidencja Pojazdów i Kierowców) oraz licznymi błędami w prowadzonych statystykach. Mimo braku wiarygodnych źródeł, liczba samochodów jest tak duża, że
warunki ruchu w śródmieściach miast i aglomeracji pogarszają się znacząco. Duża
liczba samochodów osobowych przekłada się na wzrost udziału transportu indywidualnego w podróżach. Wg kompleksowych badań ruchu (KBR) wykonanych
w Krakowie w 2013 r. [3], udział transportu zbiorowego w podróżach ogółem
wynosi 36,3% wobec 33,7% udziału samochodów osobowych (należy podkreślić,
że udział ten od roku 1995 sukcesywnie spada) [3]. Występowanie stałych stanów
kongestii transportowej jest często traktowane jako efekt gospodarczego i społecznego rozwoju obszarów miejskich [9], jako nieodłączny koszt rozwoju miasta.
Jednak takie podejście przyczynia się do uzasadnienia roli samochodu w miastach,
co w efekcie skutkuje ciągłymi próbami poprawy warunków ruchu. Konsekwen-
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cje takiego działania są widoczne w procesie wyboru samochodu osobowego jako
środka transportu, który jest powodowany m.in. poziomem podaży, jaki oferuje
system transportowy (dla wielu relacji transport zbiorowy nie jest konkurencyjny wobec samochodu). Kształtowanie polityki transportowej miast jest zadaniem
trudnym i wymaga często podejmowania niepopularnych decyzji, jakimi są działania ograniczające rolę samochodu osobowego w podróżach. Bardzo często dominuje tutaj metoda „kija i marchewki”, gdzie ograniczaniu przestrzeni dla pojazdów
indywidualnych towarzyszą działania wspierające transport zbiorowy (zwiększenie
częstotliwości kursowania linii tramwajowych czy autobusowych, integracja taryfowa, poprawa jakości taboru, zwiększenie dostępności transportu publicznego,
rowery miejskie itp.). Niebagatelną rolę pełnią tutaj również tzw. działania miękkie, ukierunkowane na przekonywanie mieszkańców do wykorzystywania systemu
transportowego w sposób zrównoważony.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych [4], jedyna możliwość oddziaływania
fiskalnego na kierowców w miastach to pobór opłat za parkowanie. Jak dotąd nie
ma możliwości wprowadzenia opłat za przejazd przez centrum miasta (jak np.
Congestion Charge w Londynie [5] czy Stockholm Trial w Sztokholmie [6]). Zatem
strefy płatnego parkowania pełnią kluczową rolę w ograniczaniu wykorzystania
samochodu osobowego [10], wpływają na podział zadań przewozowych, zmianę
celów podróży fakultatywnych czy wręcz na całkowitą liczbę podróży [11]. Zatem, jeżeli przyjmiemy, że SPP jest podstawowym i najważniejszym narzędziem
służącym do regulacji liczby samochodów wjeżdżających do obszarów wrażliwych
miast, właściwe jej zarządzanie prowadzi do osiągania spodziewanych efektów
w postaci mniejszej liczby samochodów w podróżach. Aby można było prowadzić
skuteczną politykę transportową, niezbędnym jest dostęp do baz danych zawierających dokładne i aktualne charakterystyki parkowania – zarówno dla stanu bieżącego, jak i prognozowanego [12]. Sposób kształtowania wysokości opłat w SPP
w warunkach polskich jest nieco ograniczony z powodu restrykcyjnych zapisów
ustawowych [4], lecz przyjmijmy dla potrzeb niniejszego artykułu, że mamy pełną
elastyczność w działaniach. Zatem w procesie ustalania wysokości opłat za parkowanie, można przyjąć 6 podstawowych trybów:
• stała stawka godzinowa w okresie funkcjonowania strefy,
• stawka progresywna, wyższa za każdą następną godzinę parkowania (takie
rozwiązanie wpływa na skrócenie czasu parkowania,
• stawki są zróżnicowane geograficznie – wyższe w obszarach atrakcyjnych,
a niższe poza nimi,
• stawki są zróżnicowane w zależności od pory dnia – w godzinach o dużym
popycie wyższe, poza godzinami szczytu wyraźnie niższe,
• podejście mieszane, łączące w różnym stopniu powyższe możliwości,
• stawki elastyczne, dopasowujące się do popytu mierzonego w stanie rzeczywistym.
Ostatnie rozwiązanie jest najtrudniejsze do wdrożenia ponieważ wymaga dostępu do bardzo rozbudowanej bazy danych i pozyskiwania tych danych w czasie
rzeczywistym. Dostęp do wiedzy na temat zajętości miejsc do parkowania jest
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zatem kluczowym czynnikiem wspomagającym efektywne zarządzanie zatłoczonymi śródmieściami miast. Charakter danych zbieranych w czasie rzeczywistym,
jak również samych metod gromadzenia danych, różni się w zależności od formy parkingu. Parkingi wydzielone (z kontrolą dostępu) zapewniają operatorom
dostęp do wysokiej jakości danych łącznie z lokalizacją pojazdu określoną przez
np. automatyczne rozpoznawanie tablicy rejestracyjnej (ANPR) lub identyfikacji
RFID. Na parkingach ulicznych, znajdujących się w strefie płatnego parkowania,
nie jest to możliwe i należy stosować inne narzędzia pozwalające na opis charakterystyk parkingowych.
2. Miary parkowania
Pomiary parkowania są jednym z istotnych elementów pomocnych przy planowaniu obsługi obszaru. Celem badań jest najczęściej określenie chłonności i pojemności parkingowej obszaru, co pozwoli wyznaczyć istniejące rezerwy parkowania. Znajomość dostępnych rezerw i miejsc o największej liczbie parkujących jest
konieczna przy projektowaniu zmian organizacji ruchu i może przyczynić się do
właściwego zarządzania przestrzenią parkingową w obszarze analizy dla rozpatrywanych wariantów. Do podstawowych miar parkowania możemy zaliczyć [23]:
• chłonność parkingowa, rozumiana jako największa liczba pojazdów parkujących w ciągu okresu pomiarowego w obszarze analiz (można ją podawać
w rozbiciu na poszczególne ulice),
• akumulacja parkingowa jest to miara nasilenia parkowania, definiowana
jako liczba pojazdów parkujących równocześnie w analizowanym obszarze,
• wskaźnik napełnienia parkingu w szczycie – stosunek szczytowej akumulacji do pojemności parkingowej,
• szacowane rezerwy miejsc postojowych określone najczęściej na podstawie
wizji lokalnej, odnoszące się do przestrzeni publicznej (nie uwzględniające
parkingów prywatnych),
• udział parkujących niezgodnie z przepisami,
• rotacja, jako stopień wykorzystania tego samego miejsca przez samochody
w analizowanym okresie pomiarowym.
Sposób pozyskiwania danych parkingowych jest zróżnicowany i zależy od celów, od jakich pozyskane dane będą wykorzystane. Część danych można zebrać za
pomocą najnowocześniejszej technologii, lecz niektóre wciąż wymagają tradycyjnego podejścia.
3. Badania parkingowe
Metody zbierania danych dotyczących różnych charakterystyk parkowania
można podzielić na cztery grupy:
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• Szczegółowa analiza sprzedaży biletów opłat za parkowanie, zarówno
w parkomatach jak i przez aplikacje mobilne. Jest to metoda obarczona największym błędem i uniemożliwia pełną identyfikację wszystkich pojazdów
parkujących w SPP.
• Badania ankietowe, stanowiące podstawowe źródło informacji na temat
opinii użytkowników w odniesieniu do różnych cech funkcjonowania SPP,
m.in. [15], [16].
• Pomiary bezpośrednie, polegające na wizualnej ocenie wybranych wskaźników parkowania. Pomiary tego typu bazują głównie na szczegółowych
zapisach numerów tablic rejestracyjnych wraz z przyporządkowaniem im
godziny odczytu m.in. [8], [13] lub na pomiarze natężenia ruchu drogowego na wlotach do SPP.
• Pomiary automatyczne, wykorzystujące detektory do wyznaczenia zajętości
miejsc postojowych m.in. [8], [14], [24].
W odniesieniu do ostatniej grupy pomiarów, wg badań prowadzonych w Bydgoszczy [8], jedynie 26% pojazdów może być w ten sposób zidentyfikowanych.
Wprawdzie jest to najtańsza i najprostsza metoda zbierania danych, lecz są to dane
niepełne, nieposiadające informacji o rodzaju uprawnienia do parkowania, położeniu pojazdu czy rzeczywistego czasu parkowania. Jednak można wykorzystać
tego typu dane do weryfikacji innych źródeł informacji lub do szybkich analiz na
ogólnym poziomie.
Badania ankietowe stanowią podstawowe źródło informacji o sposobie postrzegania SPP przez użytkowników. Z oczywistych względów nie nadają się do bieżącego zarządzania strefą, lecz dają inne możliwości kształtowania i dostosowania
obszaru objętego płatnym parkowaniem do oczekiwań mieszkańców. Badania tego
typu są często stosowane jako narzędzie weryfikujące podjęte decyzje i oceniające
efekty wdrożonych zmian – np. rozszerzenie strefy czy zmiana liczby miejsc postojowych. Wielu informacji na temat funkcjonowania strefy nie w sposób jest pozyskać, ponieważ dotyczą one bądź cech jakościowych, postrzeganych indywidulanie
przez użytkowników, bądź są niemożliwe do pomiaru innymi metodami, np. czas
poszukiwania miejsca parkingowego. Oczywiście badania ankietowe charakteryzują się dużym stopniem subiektywności i zebrane odpowiedzi są silnie nacechowane indywidualnym postrzeganiem otaczającej nas rzeczywistości, lecz mimo tej
słabości stanowią nieocenione źródło informacji.
Pomiary bezpośrednie są najczęściej stosowaną metodą zbierania danych. Podobnie jak badania ankietowe wymagają znaczących przygotowań, są pracochłonne i czasochłonne, co przekłada się na koszty. Nie są to badania skomplikowane,
lecz wymagają konieczności zachowania wysokich reżimów jakościowych – np.
pomiary czasu parkowania czy rotacji wymagają zapisów tablic rejestracyjnych
oraz godziny każdej obserwacji. Niedbale wykonany pomiar powoduje, że całość
analizy staje się bezwartościowa. Jednakże prawidłowo wykonane badania zawierają bardzo duży ładunek merytoryczny i są pomocne w ocenie i kształtowaniu
stref płatnego parkowania.
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W miarę rozwoju techniki i narzędzi informatycznych, pojawiają się coraz to
nowsze rozwiązania zbierające szczegółowe dane dotyczące problematyki parkingowej. Są to zaawansowane urządzenia bazujące m.in. na wideo-detekcji, czujnikach radarowych, czujnikach ultradźwiękowych. Charakteryzują się wysokim
stopniem dokładności pomiaru oraz wysoką elastycznością w zastosowaniu, lecz
również wysokimi kosztami inwestycyjnymi. W efekcie ich wdrożenia uzyskuje
się jednak ogromną bazę danych zawierającą informacje o czasie parkowania, rotacji czy zajętości miejsc. Największą zaletą tego typu urządzeń jest możliwość
zbierania danych w sposób ciągły, co daje możliwości analizy wyników pomiarów
z uwzględnieniem godziny szczytu, dnia tygodnia czy dłuższych okresów pomiarowych. Poniżej przedstawiono kilka wybranych sposobów zbierania danych pomiarowych.
3.1. Czujniki ultradźwiękowe
Są to małe urządzenia (15-20 cm średnicy) o niezależnym zasilaniu, które
umieszcza się bezpośrednio w nawierzchni parkingu, na środku miejsca postojowego (bardzo pomocne są tutaj wymogi ustawowe, które obligują zarządzającego
SPP do oznakowania płatnych miejsc zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi [4] – powoduje to, że pojazdy w zasadzie zawsze parkują w tych samych
miejscach, dzięki czemu czujniki działają prawidłowo). Czujniki podłączone są najczęściej bezprzewodowo do punktu dostępowego, gdzie wysyłany jest sygnał o zajętości miejsca parkingowego, a następnie dane te poddawane są obróbce, dając
w efekcie tabelaryczne zestawienia pożądanych informacji. Ponieważ system działa
w sposób ciągły, sygnały wysyłane przez pojedynczy czujnik dostarczają pełnych
informacji o obciążeniu miejsc. Na rys. 1 przedstawiono przykład czujnika zamocowanego w jezdni.

Rys. 1. Czujnik ultradźwiękowy zamocowany na jednym z miejsc parkingowych w Gliwicach
Źródło: fot. własna
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System ten wymaga jednak konieczności umieszczenia czujników w każdym
z miejsc postojowych, co wpływa na wysokość kosztów inwestycyjnych. Nowoczesne urządzenia są wyposażone we własne zasilanie (wg różnych producentów, czas
działania urządzenia, uwzględniający warunki pogodowe, to od 7-10 lat) i sam
proces montażu do minimum ogranicza ingerencję w przestrzeń miejską – nie
trzeba uszkadzać istniejącej nawierzchni w celu doprowadzenia np. zasilania. Jest
to bardzo wygodny i efektywny sposób zbierania danych, coraz częściej stosowany
w Polsce (m.in. Łódź, Gliwice).
3.2. Czujniki radarowe
W swoim założeniu charakteryzują się niższymi kosztami inwestycyjnymi
(mniejszą liczbą urządzeń w porównaniu do czujników ultradźwiękowych) oraz
porównywalną jakością i rozdzielczością pozyskiwanych danych. Urządzenie radarowe jest umieszczone na wysokości kilku metrów i obejmuje swym zasięgiem
długość ok. 20-30 m w zależności od uwarunkowań terenowych (rys. 2).

Rys. 2. Czujnik radarowy zamocowany nad miejscami parkingowymi [18].

Sygnał radarowy monitoruje przestrzeń przeznaczoną do parkowania i wysyła
na bieżąco informacje do systemu o ich zajętości. Funkcjonalność tego rozwiązania
jest bardzo zbliżona do sensorów ultradźwiękowych, co oznacza, że zarządca dysponował będzie praktycznie takim samym zestawem danych. Jest to nowatorskie
rozwiązanie, wciąż w fazie testów (dotychczas zostało wdrożone w Berlinie), lecz
traktowane jest jako obiecująca alternatywa wobec tradycyjnych czujników ultradźwiękowych.
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3.3. Detektory video
Jest to próba wykorzystania kamer video i procesu rozpoznawania obrazów do
monitorowania zajętości miejsc postojowych [20]. Podstawą systemu jest układ
kamer wysokiej rozdzielczości, które muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby
widoczne były wszystkie miejsca postojowe. Następnie program nakłada tzw. maski na każde z miejsc (rys. 3) i wykorzystując algorytmy rozpoznawania obrazu definiuje, czy miejsce jest wolne, czy zajęte. Podobnie jak w poprzednich metodach,
funkcjonalność systemu wyrażona dostępnym charakterem zbieranych danych,
w założeniach jest taka sama.

Rys. 3. Obraz z kamery monitorującej napełnienie parkingu [19]

Metoda ta jest również w fazie testowej i ma istotne ograniczenia: nie może
być żadnych przeszkód w polu widzenia kamery (np. drzewa czy wysokie krzewy),
a także trudne warunki pogodowe mogą wpłynąć istotnie na jakość zbieranych
danych. W dotychczasowych zastosowaniach testowych, rozwiązanie to dotyczy
parkingów wydzielonych, a nie przykrawężnikowych, lecz kwestią czasu jest aplikacja systemu do warunków ulicznych.
4. Wykorzystanie wyników badań
Efektywne zarządzanie strefą płatnego parkowania ma ogromne znaczenie
w kontekście poprawy warunków ruchu w miastach. Szacuje się, że za połowę
zatorów w centrach miast odpowiadają kierowcy poszukujący miejsca do parkowania [21]. Efektywne zarządzanie przestrzenią parkingową, np. aktywne
dostosowanie wysokości opłat do popytu, w sposób istotny wpływa na ograniczenie ruchu ulicznego generowanego przez poszukujących miejsca parkin-
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gowego. Przykład Wiednia, gdzie wdrożono system wspomagający zarządzanie
przestrzenią parkingową pokazuje, że możliwym jest zmniejszenie udziału ruchu
związanego z poszukiwaniem parkingu z 25% do 10% w ogóle ruchu ulicznego,
a średni czas tracony na poszukiwania skrócił się z 9 do 3 minut [22]. Zarządzanie przestrzenią parkingową wymaga dostępu do wysokiej jakości danych
parkingowych, pochodzących z różnych źródeł.
Dostęp do danych pochodzących z badań ankietowych pozwala na ocenę, czy
wdrażane działania są akceptowane przez mieszkańców. Dane te wskazują również gdzie są słabe strony polityki parkingowej i co należy zrobić, aby poziom
akceptowalności był wyższy. Sam proces badawczy ma również charakter edukacyjny, ponieważ uświadamia użytkownikom, poprzez prezentowane wyniki
badań, korzyści i zagrożenia płynące z działań związanych z funkcjonowaniem
strefy płatnego parkowania.
W przypadku pomiarów parkingowych, otrzymujemy całą paletę danych,
które identyfikują i charakteryzują stan istniejący. Wyniki tych pomiarów można traktować jako punkt wyjścia do podejmowanych działań wdrażających nowe
rozwiązania parkingowe lub jako rzeczywistą ocenę tego, co zostało już wprowadzone. W zasadzie niemożliwym jest kształtowanie polityki parkingowej bez
znajomości podstawowych cech funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
Największy obszar zastosowania otrzymujemy dla danych zbieranych w czasie rzeczywistym, w sposób ciągły. Sensory czy wideo-detekcja pozwalają na
natychmiastową ocenę wybranych parametrów dla dowolnego okna czasowego i dowolnego obszaru. Zbierają dane dotyczące stopnia napełnienia miejsc
parkingowych (z uwzględnieniem całego obszaru lub pojedynczego miejsca),
wskaźnika rotacji, średniego czasu parkowania czy wykorzystania pojemności
przestrzeni parkingowej. Są to dane o wysokiej rozdzielczości i pozwalają na bardzo szczegółowe analizy zachowań użytkowników z uwzględnieniem pory roku,
dnia pomiarowego (dzień roboczy, weekend, wakacje itp.), pory dnia (okres
szczytu porannego, międzyszczyt, okres szczytu popołudniowego) czy nawet
krótszych interwałów (np. godzinnych). Dokładna analiza stopnia zainteresowania miejscami parkingowymi może być wykorzystana do kształtowania opłat
za parkowanie, podejmowania decyzji o wdrożeniu bądź nie, dodatkowej strefy
płatnego parkowania, czy informacji dla kierowców o stopniu zajętości miejsc
parkingowych i kierowaniu ich na wolne miejsca (rys. 4). Oczywiście pełen system wymaga zapewnienia wysokich nakładów inwestycyjnych, lecz właściwe
wdrożony przyniesie wymierne korzyści dla użytkowników.
W przyszłościowych systemach pojawia się miejsce na zaawansowane aplikacje
na smartfony, naprowadzające kierowców na wolne miejsca parkingowe czy wręcz
rezerwujące konkretne miejsce dla użytkownika. System te są wciąż wdrażane
i rozwijane i coraz więcej firm traktuje tę część rynku parkingowego jako bardzo
obiecujący obszar do inwestowania.
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Rys. 4. Tablica informująca o liczbie wolnych miejsc do parkowania w Gliwicach
Źródło: fot. własna

5. Podsumowanie
Pozyskiwanie i dostęp do danych związanych z procesem parkowania jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia zarządzania strefą płatnego parkowania.
Bez dostępu do podstawowych informacji nie jest możliwe efektywne wdrażanie
działań związanych z kształtowaniem polityki transportowej (w tym parkingowej).
Obecnie, poza tradycyjnymi metodami pomiarowymi, mamy dostęp do najnowszych technologii, które wzbogacają dostępne zbiory informacji o dane zbierane
w czasie rzeczywistym. Jest to znaczący krok naprzód, pozwalający na elastyczne
podejmowanie decyzji i świadome kształtowanie polityki parkingowej w miastach.
Przyszłościowym rozwiązaniem jest zastosowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces wyboru miejsca do parkowania. Nie byłoby to możliwe bez zaawansowanych technik zbierania informacji działających w czasie rzeczywistym. Czujniki ultradźwiękowe czy radarowe będą z pewnością stanowiły naturalne otoczenie
w nowoczesnych SPP, wspomagając ich funkcjonowanie na płaszczyźnie zarządczej
i eksploatacyjnej.
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Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Magdalena Rezwow-Mosakowska

PARK AND RIDE CAR PARKS LOCATION IMPACT
ON THE RAILWAY STATIONS CATCHMENT AREA SIZE
Summary: The paper presents analysis of the interview surveys conducted on
commuters using trains in the Mazowieckie voivodship. The aim of the analysis
was determination of the potential impact of the Park and Ride car parks on the
sizes of the catchment areas around stations. As part of the analysis there were
classification and selection of representative group of stations for detailed analyzes
with application of GIS tools. For each analyzed interview the distance from home
to train station was calculated. Based on distance and mean of transport which
was used to reach the station the impact of Park and Ride car parks at the railway
stations on the sizes of the catchment areas was determined.
Keywords: Park and Ride car parks, interview traffic surveys, commuter trips
with transfers, transport interchanges

Krzysztof Drabek

PRICES OF PARKING SERVICES IN THE CENTERS
OF MAJOR EUROPEAN CITIES
Summary: The paper deals with the problem of prices for parking services in
attractive locations of major European cities, with particular emphasis on multi-storey car parks. The aim of the study is to answer the question how prices for
parking services are shaped in the centers of major European cities. In order to
achieve this objective the database of prices for parking services was completed
and it was subjected to detailed analysis. The article ends with the assessment
ofachieved findings, completed conclusions and an indication for further research.
Keywords: car parks , prices of parking services, multi-storey car parks
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Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Lucyna Gumińska, Jacek Zarembski

PARKING STUDIES IN GDYNIA CITY CENTER
Summary: The paper presents the methodology and results of parking studies, which were carried out in the area of Paid Parking Zone in Gdynia within the
framework of CIVITAS DYN@MO project. The research was conducted in order
to be able to determine the impact of reducing /closing traffic on selected streets.
Keywords: parking studies, paid parking zone, CIVITAS DYN@MO
Aneta Kostelecka

A SURVEY OF SELECTED CHARACTERISTICS
OF PARKING IN POLISH CITIES
Summary: The article presents the results of a survey of drivers from 6 cities,
which was supposed to determine the effect that increasing of the parking fee will
impact on probability of choosing other means of transportation than the car,
while travelling downtown. The survey also included the issue of current practices
in connection with access to the city center, and common opinion on who is the
beneficiary of the paid parking zones.
Key words: paid parking zone, parking fee, research
Caroline Kubala, Tomasz Kulpa

ANALYSIS OF THE IMPACT OF PAID PARKING ZONE
ENLARGEMENT ON DRIVERS’ PARKING BEHAVIOUR
IN KRAKOW
Summary: This paper summarises results of the research conducted before and
after Paid Parking Zone in Cracow extension by the area of Stare Dębniki. The
conducted measurements applied not only to the newly established parking zone,
but also to an assumed area of its influence. Furthermore, questionnaire surveys
were carried out. The findings of survey has shown people’s opinions about the
purposefulness of its implementation and use of municipal paid parking infrastructure in Stare Dębniki. Thanks to a twofold approach to the issue, it was possible to obtain quantitative and qualitative data about drivers’ parking behaviour
changes in Stare Dębniki.
Keywords: paid parking zone, parking measurements, parking
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Vitalii Naumov

EVALUATION OF PARKING OPTIMAL CAPACITY
ON THE BASE OF COMPUTER SIMULATIONS
Summary: Paper presents a simulation model of city parking functioning based on object-oriented approach. The proposed model considers stochastic nature
of demand on parking services in cities. The results of parking functioning simulations are shown and the appropriate practical implications are discussed. On
the base of simulation results the regression model for estimation of the parking
optimal capacity has been obtained.
Key words: parking lot capacity, simulation, regression model
Agnieszka Owczarzak-Trzebiatowska, Błażej Nitschke, Sławomir Idziak

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF PAID PARKING
ZONE PERFORMANCE BY ITS TIGHTENING
UP ON CASE OF SPP IN POZNAN
Summary: The paper deals with animportant for the management of the Paid
Parking Zone or its future operator, problem of the lack of tightness. Attention was
drawn to places located in an area designated as a paid parking zone where car drivers
can take advantage of avoiding to pay the fee. There are in the paper: listed the ways
to prevent such situations in the examples used in Poznan through clearer labelling of
places designated, pointed out the need for cooperation with other urban units of similar affairs and undertake activities to determine the legal status of the land.
Keywords: paid parking zone, tighten up, effectiveness and efficiency
Alexander Rossolov

HOW MUCH CAN INTERCEPTIVE PARKING LOTS
(P&R) CONTRIBUTE TO MORE LIVABLE CITIES
Summary: The approach to solve the problem of rational location of interceptive parking lots in the biggest cities is discussed in order to reduce the down
town traffic and the volume of respective traffic jams. The author has obtained
the parameters of city network that reflect the traffic conditions before and after
putting into operation the interceptive parking lots.
Keywords: motor vehicle, interceptive parking lot, transport area capacity
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Andreas Schuster

Quality Check of Parking Structure Layouts
– an Approach for a Procedure
Summary: The quality of parking structure layouts is - compared with other
traffic buildings - hardly checked in the planning process. For the checking process no integrated procedure exists. First approaches for such a procedure are developed and presented. A two-stage approach is pursued: 1. a quality audit for
designed parking structures and - if the result shows a certain minimum standard
– 2. A determining of a level of service. First calculation rules and first parameters
needed are specified.
Keywords: quality of parking, design of parking structures
Andrzej Szarata

THE ROLE OF DATA COLLECTION
IN PAID PARKING ZONES OPERATION
Summary: Paid parking zones are present in all big cities. Such zones are treated as a tool influencing on changes in travel behavior of the inhabitants, moving
them to change their car to alternative modes of transportation. Paid parking
zones are influenced not only by the implementation of the objectives of transportation policy (including parking policy), but the legal restrictions imposed on
parking authority, contained in the legal regulations (eg. The Act on public roads).
The basic tool supports the management of paid parking zones (PPZ), is the access to a database containing detailed information about chosen characteristics of
parking such as rotation, parking time, saturation, etc. This data may be obtained
by measuring and testing parking process, but also through the use of automatic
measurements in the form of ultrasonic sensors or video detection. The collected
data can be used to assess the functioning of the PPZ, but also to support the effectiveness of PPZ management tools, including applications supporting the choice of parking location. This article will discuss measures of parking and the way
they are collected and will present a short description of methods of data collection
and the possibility of their application.
Key words: parking, parking measurements, parking data analysis
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DOŚWIADCZENIA KRAKOWA W WPROWADZANIU
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
Piotr Kącki
mgr inż., Prezes Zarządu, Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.

Początki płatnego parkowania w Krakowie sięgają końca lat 80. ubiegłego
wieku, kiedy to Decyzją Rady Narodowej Miasta Krakowa o wprowadzeniu ruchu
uspokojonego i ograniczonego parkowania z dniem 1 października 1988 r. utworzone
zostały w Krakowie trzy strefy: ruchu pieszego (strefa A), ruchu ograniczonego (strefa
B) oraz ograniczonego postoju (strefa C). W strefie B ograniczono dodatkowo dopuszczalną prędkość do 20 km/h.
Na kolejne zmiany trzeba było czekać do roku 1991 - wtedy to Rada Miasta
Krakowa Uchwałą Nr XXVI/173/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia
miejsc na drogach, w których pobiera się opłaty za parkowanie (…) ustaliła z dniem 1
października 1991 r. obszar strefy B (będący strefą ruchu ograniczonego) oraz obszar strefy C (będącej strefą ograniczonego postoju) miejscami, w których pobiera
się opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych. W tamtym czasie
wysokość tygodniowej opłaty abonamentowej w strefie C wynosiła 120 000 zł,
a za godzinę postoju trzeba było zapłacić 2 000 zł.
Pomimo, że od przełomowego roku 1988 minęło już przeszło 27 lat, wprowadzone wówczas rozwiązania, co do zasady, obowiązują do dziś. Działania te przyniosły wymierne korzyści przyczyniając się do spadku liczby pojazdów wjeżdżających w obszar Starego Miasta, ograniczenia ruchu na odcinkach i obwodnicy
objętych uspokojeniem oraz zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarach, których zmiany dotyczyły.
Od tego czasu krakowska strefa płatnego parkowania podlegała sukcesywnej
ewolucji. Zmieniały się koncepcje, zmieniali się również operatorzy. Od 2 czerwca
2014 r. prowadzeniem strefy płatnego parkowania zajmuje się Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. Zadania powierzone spółce na mocy uchwały mają charakter zadań
własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz usług publicznych
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
Ostatni raz granice strefy zostały zmienione 1 czerwca 2015 r. Od tego czasu
krakowska strefa płatnego parkowania jest największą w kraju. Jej obszar podzielony został na osiem stref oznaczonych literą „P”, której przyporządkowano kolejną
cyfrę arabską, a właściwie cyfrę indyjską, począwszy od nr „1” w sposób następujący: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 i P8. W granicach strefy P6 wydzielonych zostało
pięć podstref. Każdej przypisano liczbę w rzymskim systemie zapisu zaczynającod
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„I”, a skończywszy na„V”. Oznaczenie podstref strefy P6 ustalono w następujący
sposób P6I, P6II, P6III, P6IV oraz P6V. Łącznie krakowska strefa płatnego parkowania składa się z 12 wydzielonych obszarów. Nie stanowią one jednak spójnej
i przemyślanej całości. Zróżnicowane są zarówno pod względem obszaru, liczby
mieszkańców, dostępnych miejsc postojowych oraz ilości znajdujących się w nich
urządzeń do poboru opłat (parkometrów). Kierując się przyjętymi kryteriami największą jest strefa oznaczona jako P1. Wyróżnia ją zarówno liczba mieszkańców
uprawnionych do otrzymania abonamentu mieszkańca (w chwili pisania artykułu
wydanych było 8 432 ważnych abonamentów mieszkańca), jak również dostępna
ilość miejsc postojowych wynosząca 6 888 miejsc, a także liczba parkometrów,
których w strefie P1 jest 297 sztuk. Po drugiej stronie szali znajduje się strefa
oznaczona jako P3. Jest ona całkowitym przeciwieństwem strefy P1. W strefie
P3 wydanych zostało 417 ważnych abonamentów mieszkańca. Liczba dostępnych
miejsc postojowych wynosi 547, przypada na nie zaledwie 20 sztuk parkometrów.
Łącznie w granicach krakowskiej strefy wyznaczonych zostało blisko 25 tys. miejsc
postojowych, postawionych jest blisko 1 000 urządzeń do poboru opłat. Liczba
aktualnie wydanych ważnych abonamentów mieszkańca wynosi 23 817 szt. Miesięcznie za brak wniesionej opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania wystawianych jest 25 – 30 tys. zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej. Rocznie to ilość przekraczająca 300 000
sztuk.
W strefie obowiązuje sześć rodzajów abonamentów:
* Ogólnodostępny (na okaziciela i nr rejestracyjny):
– jednodniowyw cenie 25,00 zł,
– tygodniowy (na 5 kolejnych dni roboczych) w cenie 125,00 zł,
– miesięczny (na 30 kolejnych dni) w cenie 250,00 zł.
* Osoby niepełnosprawnej – w cenie 2,50 zł/m-c.
* Z napędem elektrycznym lub hybrydowym – w cenie 100 zł./m-c.
Wymienione abonamenty obowiązują w całym obszarze objętym strefą.
* Mieszkańca strefy – w cenie 10,00 zł/m-c.
* Instytucjonalny, wydawany dla pojazdów będących własnością instytucji
sektora finansów publicznych, organizacji społecznych, wyznaniowych, politycznych związków i organizacji zawodowych mających siedzibę na terenie
strefy – w cenie 100/00 zł/m –c za pierwszy pojazd, za każdy kolejny cena wzrasta
o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni pojazd.
* Mikroprzedsiębiorcy lub właściciela nieruchomości będącego jednocześnie jej administratorem – w cenie 50,00 zł/m-c.
Wymienione abonamenty obowiązują w granicach wydzielonych strefą lub
podstrefą.
Tylko do końca października 2015 roku Spółka Miejska Infrastruktura wydała
60 111 abonamentów z tego 33 105 było nadal ważnych.
Mając na uwadze cel, dla którego ustala się strefę płatnego parkowania, a także powstałe dysproporcje charakteryzujące funkcjonowanie poszczególnych stref,
warto się zastanowić nad obecnie funkcjonującym w Krakowie modelem. Należy
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bowiem pamiętać, że strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu
ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.
Wydaje się, że model funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Krakowie
powinien stać się przedmiotem szeroko pojętej debaty ze szczególnym udziałem
ośrodków naukowych, akademickich i eksperckich, tak jak odbyło się to w roku
1988.
Z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.), wynika generalna zasada odpłatności za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania (vide: art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13b ust. 1 ustawy), od której to
zasady - jedynie w drodze wyjątku - właściwy organ gminy może wprowadzać odstępstwa i pewnego rodzaju przywileje (np. ustalić opłaty abonamentowe lub też
stawkę zerową) w stosunku tylko do niektórych użytkowników dróg publicznych.
Co więcej, z w/w ustawy jasno wynika, że uprawnione do tego organy samorządu terytorialnego mogą, a nie muszą wprowadzać wspomniane wyżej opłaty
szczególne lub specjalne stawki. Ustawodawca nie wprowadził w ustawie kryteriów, jakimi zobowiązana jest kierować się rada gminy przy doborze użytkowników drogi uprawnionych do korzystania z preferencyjnych zasad ponoszenia opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie gminy. Nie oznacza to, że swoboda rady
gminy przy określaniu użytkowników uprawnionych do uiszczania opłaty abonamentowej lub opłaty zryczałtowanej jest nieograniczona. Ograniczenie swobody
działania w tym zakresie przez radę zakreślone jest poprzez jednoznacznie
wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie
opłat za parkowanie. Jeśli określona norma prawna traktuje odmiennie adresatów, którzy odznaczają się określoną cechą wspólną, wówczas mamy do czynienia
z odstępstwem od zasady równości. Aby temu zapobiec w pierwszej kolejności
należałoby poddać pod dyskusję możliwość podziału większych stref na mniejsze
podstrefy wzorując się na dobrym rozwiązaniu zastosowanym w strefie P6. Kolejnym etapem powinna być ocena zasadności istnienia w obrocie tak wielu różnych
form opłaty zryczałtowanej, począwszy od abonamentu ogólnodostępnego na okaziciela obowiązującego we wszystkich strefach. Należy bowiem pamiętać, że każdy
abonament przyczynia się do ograniczenia ilości miejsc postojowych, których liczba już przy obecnych regulacjach jest zbyt mała, aby zaspokoić zapotrzebowanie
kierowców. Posiadanie abonamentu nie mobilizuje kierowcy do maksymalnego
ograniczenia czasu postoju swojego pojazdu. Brak ograniczeń w wydawaniu abonamentów sprawi, że deficyt miejsc postojowych występujący na obszarach stref
płatnego parkowania ulegnie dalszemu powiększeniu.

128

Kącki P.

Kraków stawia na innowacje
Kraków zawsze starał się wdrażać nowe technologie i sprawdzone rozwiązania, przez co jest postrzegany, jako miasto innowacyjne realizujące
ideę „Miasta Inteligentnego” - ang. Smart CITY. Zarządzająca krakowską
Strefą Płatnego Parkowania spółka Miejska Infrastruktura udowadnia, że
można zerwać z dotychczas stosowaną zachowawczą praktyką i stać się pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
Rzeczywistość, w której żyjemy staje się coraz bardziej wirtualna. Więcej czasu
niż jeszcze kilka lat temu spędzamy przed komputerem. Wielu z nas nie rozstaje
się z tabletem czy smartfonem. Komputery i internet stają się stałymi elementami
naszego życia, a online załatwiamy coraz więcej codziennych czynności.
W Polsce nie było do tej pory presji na tworzenie i oferowanie innowacyjnych
towarów i usług dla operatorów stref płatnego parkowania. Z tego też powodu
podmioty dostarczające produkty i usługi dla tego sektora nie miały motywacji do
szukania innych rozwiązań. Ale to się powoli zmienia. Firmy, które chcą operować
na rynku muszą się rozwijać i oferować coś nowego, być znacznie bardziej innowacyjne niż kilka lat temu. Postęp jest niemożliwy bez innowacyjności, a rozwój
bez odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji. Oferując praktyczne rozwiązania
przynajmniej niektórzy producenci rozumieją to doskonale.
To zobowiązuje i wymusza stosowanie takich rozwiązań, które pozwolą osiągnąć dużo większą efektywność przy mniejszych lub takich samych nakładach
finansowych. Do wdrażania nowych technologii motywują nas również użytkownicy strefy, którzy oczekują wprowadzania rozwiązań zapewniających podnoszenie
jakości świadczonych usług i poziomu komfortu klienta strefy płatnego parkowania.
Do płatności za postój przy użyciu telefonu komórkowego kierowcy już się
przyzwyczaili. Rozwiązanie stosowane jest już od kilka lat i dziś nie jest już niczym
innowacyjnym, choć na początku usługa ta budziła wiele obaw i wątpliwości. Podobne usługi działają w większości polskich miast. Wydaje się, że w tym zakresie
trudno będzie wymyślić coś nowego, co będzie można nazwać pomysłem rewolucyjnym. Lecz nadal można usługę tę modyfikować sprawiając, aby stawała się
jeszcze bardziej przystępna. Takim rozwiązaniem, nie stosowanym powszechnie,
może być powiązanie płatności z kartami płatniczymi. Taka funkcjonalność może
zachęcić do korzystania z płatności mobilnej osoby, które z różnych względów nie
akceptują powszechnie stosowanej formy polegającej na wcześniejszym zasileniu
konta środkami pieniężnymi (przedpłaty).
Pierwszą z nowości, jaką spółka Miejska Infrastruktura wprowadziła po przejęciu strefy było utworzenie sklepu internetowego. Ideą przewodnią jaka przyświecała wdrożeniu tej usługi było zaoferowanie użytkownikowi strefy możliwości
zakupu abonamentu bez konieczności wizyty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania (BSPP), zapewniając tym samym oszczędność czasu i wygodę jaka wiąże się
z taką formą zakupu. Zakupu można dokonać o dowolnej porze i w każdym dniu
tygodnia. Dzięki temu rozwiązaniu zmalała liczba osób korzystających z BSPP.
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Ponadto wydawanie abonamentów internetowych pozwoliło na zaoszczędzenie
czasu jaki pracownicy Spółki poświęcali dotychczas na obsługę klienta przy wydaniu abonamentu tradycyjnego. Zmalały również koszty związane z wytwarzaniem
abonamentów, gdyż użytkownicy sklepu sami je drukują.
Początkowo kierowcy z rezerwą podchodzili do nowego rozwiązania. W dotarciu do większej liczby użytkowników pomogła prowadzona przez Spółkę, rozłożona w czasie i podzielona na kilka etapów kampania informacyjna pod hasłem
głównym „Można inaczej”. To niepraktykowane dotychczas na taką skalę promowanie usług związanych ze strefą sprawdziło się bardzo dobrze. Kampania spotkała się z pozytywnym odbiorem, zarówno przez użytkowników strefy, jak również
lokalne media – co było miłym zaskoczeniem. Dziś jest blisko 14 tys. zarejestrowanych stałych użytkowników platformy internetowej eAbonamenty i liczba ta
stale rośnie.
Aby zachęcić do kupowania abonamentów online, korzystanie ze sklepu musi
być łatwe i wygodne, odpowiadać standardom stosowanym dla tej formy zakupów. Temu służy m. in. przyjazny dla użytkownika interfejs, szybkość działania czy
gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych. Ważne
jest ciągłe udoskonalanie platformy i wprowadzanie nowych rozwiązań o czym
Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. nie zapomina. Jedną z wdrożonych nowości jest
podpowiadanie ulic. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla nowych użytkowników strefy. Dzięki niemu w bardzo prosty sposób można sprawdzić, w jakiej
strefie mamy wykupić abonament. Wystarczy w pole tekstowe umieszczone nad
mapą strefy wpisać nazwę ulicy, która nas interesuje, a wyszukiwarka podpowie
nam symbol strefy, w której ulica się znajduje. Zakupu można również dokonać
klikając symbol strefy znajdujący się po prawej stronie interaktywnej mapy lub
bezpośrednio obszar strefy znajdujący się na mapie.
Sporym ułatwieniem dla korzystających ze sklepu jest możliwość przypominania o zbliżającym się terminie ważności abonamentu. Na 10 dni przed upływem
tego terminu użytkownik sklepu otrzymuje pocztą elektroniczną informację przypominającą o kończącym się czasie jego używania. Dzięki takiej usłudze prawdopodobieństwo przykrej niespodzianki związanej z niespodziewanym wydatkiem
jest znacznie ograniczane.
Nie zapomnieliśmy o użytkownikach urządzeń mobilnych. Specjalnie dla tej
grupy strona internetowa sklepu przystosowana została do wyświetlania informacji na smartfonach czy tabletach.
W ramach modyfikacji platformy eAbonamenty Spółka wdrożyła też inne rozwiązania ułatwiające dokonywanie transakcji. Jest wśród nich możliwość oznaczenia noty księgowej przy dodawaniu abonamentu do koszyka, ułatwiono też podgląd zakupów i możliwości drukowania potwierdzenia, a dane do przelewu wyświetlają się w historii kupionych abonamentów do czasu opłacenia zamówienia.
Z myślą o aktualnych ale również i nowych użytkownikach sklepu internetowego „eAbonamenty” Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. przygotowała instrukcję,
która w atrakcyjnej graficzno-opisowej formie krok po kroku informuje, w jaki
sposób skorzystać ze sklepu internetowego.
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Realizując założone cele Miejska Infrastruktura dąży do tego, aby w Krakowie
stosowane były urządzenia innowacyjne, podnoszące jakość świadczonych przez
Spółkę usług, dlatego staramy się aby zamiast dotychczas powszechnie stosowanych urządzeń charakteryzujących się gorszymi cechami użytkowymi, stosować
urządzenia podnoszące komfort obsługi klienta, które pozwolą zaspokoić ciągle
rosnące wymogi odbiorców. Służyć temu ma nawiązywanie współpracy z podmiotami dostarczającymi produkty i świadczącymi usługi dla tego sektora. Dzięki
temu Spółka może zapoznać się z dostępną na rynku ofertą, a wytwórcy poznają
oczekiwania Spółki dotyczące funkcjonalności produktów przez siebie wytwarzanych. Można zatem uznać, że taka forma współpracy jest korzystna dla obu stron.
W ramach takiej współpracy Spółka miała możliwość testowania nowoczesnego parkometru, oferującego rozwiązania stanowiące rzadkość w europejskich
stolicach i niespotykane dotychczas w Polsce. Wiele zastosowanych funkcjonalności wzbudziło zainteresowanie i zostało dobrze ocenione. Uzyskane doświadczenie pozwoliło określić przydatność oferowanych przez rynek rozwiązań. Dzisiaj
w krakowskiej strefie znajduje się 76 nowoczesnych urządzeń posiadających wiele
innowacyjnych funkcji.
Co wyróżnia krakowskie urządzenia. Przede wszystkim duży 7 calowy kolorowy wyświetlacz, który oprócz informacji wskazującej na kolejność działań niezbędnych do wniesienia opłaty, może służyć jako nośnik przydatnych dla krakowian informacji oraz wspierać akcje promocyjne i informacyjne Spółki. Już teraz
przy jego pomocy można zapoznać się z prowadzoną przez Miejską Infrastrukturę
pod hasłem „Można Inaczej” akcją informacyjną popularyzującą wdrożone usługi mobilne. Autorskim, zainicjowanym przez Spółkę rozwiązaniem, wdrożonym
następnie przez producenta parkometrów jest możliwość wyposażenia urządzenia w czytnik kodów QR. Na potwierdzeniu wniesienia opłaty nadrukowywany
jest kod QR zwierający numer rejestracyjny pojazdu. Przy kolejnej transakcji kierowca będzie mógł wykorzystać taki bilet i bez używania klawiatury wprowadzić
numer rejestracyjny pojazdu. Pozwoli to na wyeliminowanie nielubianego przez
kierowców ręcznego wpisywania numeru swojego pojazdu. Niezależnie od powyższego na bilecie można umieścić dowolny tekst czy grafikę. Aktualnie drukowana
grafika promuje zakup eAbonamentów, a towarzyszący jej kod QR odsyła do instrukcji, która w atrakcyjnej formie informuje, w jaki sposób skorzystać ze sklepu
internetowego.
Nowością jest możliwość wnoszenia opłat z wykorzystaniem urządzeń obsługujących technologie NFC stosowane m. in. w telefonach komórkowych. Parkometry wyposażone zostały w duży lecz tworzący estetyczną i harmonijną całość
panel solarny o mocy 16 W oraz dwa akumulatory. Warto pamiętać, że parkometr
zasilany jest wyłącznie energią słoneczną. Jest zatem urządzeniem przyjaznym
środowisku, nieemitującym substancji szkodliwych, niewymagającym stosowania
zewnętrznych przyłączy.
W najbliższym czasie Spółka rozpocznie proces wdrażania kolejnej usługi pozwalającej na opłacaniu w parkometrach zawiadomień. Aby wykluczyć ryzyko
błędnie wprowadzanego numeru zawiadomienia lub numeru rejestracyjnego po-
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jazdu, przeprowadzenie transakcji poprzedzać będzie kontrola poprawności wprowadzonego numeru. W przypadku gdy system informatyczny Spółki dokona negatywnej weryfikacji, użytkownik poproszony zostanie o ponowne wprowadzenie
prawidłowego numeru albo rezygnację z dalszych czynności. Choć w parkometrze
można wnieść opłatę zarówno bilonem, jak i bezgotówkowymi systemami płatności, założeniem jest, że opłacenie zawiadomienia możliwe będzie wyłączenie w formie bezgotówkowej. Wdrażana usługa została również przystosowana do wykorzystania popularności kodów graficznych. Głównym celem, który przyświecał dążeniu do zapewnienia możliwości wyposażenia parkometrów w czytnik kodu QR
było stworzenie warunków dla sprawnego i niezwodnego opłacania zawiadomień
(wystawionej opłaty dodatkowej). Temu ma służyć możliwość skanowania kodów
graficznych umieszczonych na wystawionych przez kontrolerów zawiadomieniach.
Zapisane w nich numery zawiadomień lub dowolne inne informacje pozwolą wykluczyć ryzyko błędnie wprowadzanego numeru, a w przyszłości wdrożyć inne
równie praktyczne rozwiązania. Wdrażana usługa przygotowana została do zastosowania innego ciekawego rozwiązania, polegającego na stosowaniu obniżonej
stawki opłaty dodatkowej, pod warunkiem opłacenia jej w krótkim terminie np.
w ciągu 24 godzin od wystawienia zawiadomienia. Przed dokonaniem transakcji,
na etapie procesu kontroli poprawności wprowadzonego numeru, system informatyczny Spółki dokonywał będzie weryfikacji czasu wystawionego zawiadomienia
i zwracał informację o wysokości należnej opłaty. Zastosowanie takiej funkcjonalności wymaga wprowadzenia stosownych zmian przez właściwy organ gminy.
Efektem wdrożonych rozwiązań powinno być obniżenie kosztów windykacji i podniesienie współczynnika opłaconych zawiadomień. Jednak, aby możliwe było jego
zastosowanie, konieczne jest zapewnienie wystarczającej liczby ogólnodostępnych
punktów, w których będzie można dokonać takiej opłaty. Taką rolę mają pełnić
dostępne 24h/dobę parkometry oferujące tą usługę.
Co jeszcze mogą zaoferować producenci parkometrów? Wydaje się, że w urządzeniach tych tkwi duży potencjał. Już teraz Spółka testuje kolejne urządzenie
nowej generacji wyposażone w duży ekran dotykowy. Niewątpliwie jego zastosowanie przyczyni się do znacznego uproszczenia obsługi parkometru, ale przede
wszystkim użycie ekranu dotykowego w połączeniu z zastosowaniem popularnego
w urządzeniach mobilnych systemu operacyjnego Android opartego na licencji
GNU otworzyło zupełnie nowe możliwości. W najbliższym czasie kierowcy, krakowianie i odwiedzający nasze miasto turyści będą mogli je przetestować na krakowskich ulicach. Prowadzone przez Spółkę wspólnie z Politechniką Krakowską
testy mają pomóc znaleźć inne obszary, w których możliwe będzie wykorzystanie
tego typu urządzeń. Parkometry nie muszą być wyłącznie urządzeniami do poboru
opłat. Mogą stać się urządzeniami oferującymi coraz więcej usług wspomagając
lub nawet częściowo przejmując funkcje jakie np. obecnie pełni Biuro Strefy Płatnego Parkowania. Prowadzone badania mają odpowiedzieć również na pytanie czy
zastosowane zasilanie solarne zagwarantuje ciągłą pracę urządzenia bez potrzeby
zewnętrznego ładowania baterii, a tym samym czy możliwe będzie zastosowanie
dalszych innowacji poprzez wdrożenie kolejnych praktycznych funkcjonalności.
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W celu dalszego podnoszenia standardu i jakości świadczonych usług Spółka przygotowała nowe wzory abonamentów postojowych. Nowe abonamenty
cechuje spójna, atrakcyjna i przejrzysta forma graficzna, wyróżnia je duży hologram zawierający indywidualnie zaprojektowany dla każdego rodzaju abonamentu piktogram, który odwzorowuje charakterystyczne dla przeznaczenia
abonamentu cechy. Abonamenty wyposażone zostały także w nowe, lepsze zabezpieczenia. W ten sposób Spółka chciała zwrócić uwagę, że również ten dokument może być interesujący i estetycznie wykonany. Nowe wzory od razu
zastosowane zostały w sklepie internetowym, natomiast ich tradycyjna wersja
wydawana w BSPP sukcesywnie zastępowała dotychczas używane.
Krakowska strefa płatnego parkowania może być jeszcze bardziej innowacyjna, co potwierdzają kolejne wdrożenia. Wprowadzone zmiany organizacyjne i systemowe pozwoliły na stosowane rozwiązań przyjaznych i praktycznych,
a także poprawę jakości prowadzonej w strefie kontroli. Od wielu miesięcy Spółka Miejska Infrastruktura z powodzeniem stosuje weryfikacje wystawianych
zawiadomień prowadzoną na poziomie systemu informatycznego. Urządzenie
mobilne, w które wyposażone są osoby wykonujące kontrolę w strefie płatnego
parkowania, w chwili wydania polecenia wystawienia opłaty podwyższonej za
nieopłacony postój, dokonują weryfikacji wprowadzonego numeru rejestracyjnego. W jej wyniku następuje odpytanie baz danych wszystkich systemów uczestniczących w procesie dokonywania opłat (parkometry, aplikacje mobilne, system
do wydawania abonamentów). Potwierdzenie wniesienia opłaty uruchamia blokadę uniemożliwiającą wystawienie zawiadomienia. Kontroler informowany jest
o tym fakcie odpowiednim komunikatem. Stosowanie takich rozwiązań pozwala
uniknąć wielu nieporozumień, a w przyszłości ograniczonej wyłącznie funkcjonalnością i parametrami wykorzystywanych urządzeń (parkometrów), całkowicie zrezygnować w Krakowie z obowiązku umieszczania potwierdzania wniesienia opłaty w widocznym miejscu pojazdu. W celu udoskonalenia stosowanego
rozwiązania Miejska Infrastruktura rozpoczęła testy polegające na rozpoznawaniu numerów rejestracyjnych pojazdów. Pozwoli to na ograniczenie popełnianych przez kontrolerów pomyłek związanych z ręcznym ich wpisywaniem oraz
przyśpieszy cały proces kontroli gdyż system sam będzie weryfikował czy kontrolowany pojazd posiada opłacony postój, a w przypadku jego braku wystawi
zawiadomienie o opłacie podwyższonej.
Aktualnie Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. analizuje możliwość pilotażowego wdrożenia, na wybranych ulicach w centrum miasta, systemu wspomagającego zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania. System pilotażowy obejmowałby
ul. Szlak, Warszawską, Ogrodową i Plac Matejki. Analizowane rozwiązanie polega na wyposażeniu rozważanego obszaru w zestaw sensorów magnetycznych
przekazujących w sposób ciągły do oprogramowania zarządzającego informacje
o statusie monitorowanego miejsca postojowego. Podstawowym celem, przemawiającym za wdrożeniem takiego rozwiązania, jest uzyskanie narzędzia wspierającego efektywne zarządzanie strefą płatnego parkowania. Analizowane narządzie pozwoliłoby dostarczyć informacje niezbędne przy wyznaczaniu godzin i dni
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obowiązywania strefy, a także służyłoby obiektywnej ocenie efektów wprowadzenia strefy płatnego parkowania, tzn. określenia czy w obszarze objętym strefą,
czyli charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych, nastąpiło
zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych. Analiza dostarczanych danych byłaby niezastąpiona przy ustalaniu czy różnicowaniu stawek za
postój pojazdów w poszczególnych obszarach strefy (szczególnie w kontekście
planowanych zmian legislacyjnych znoszących obowiązującą obecnie górną granicę stawki opłaty za godz. postoju).
Informacje o dostępności miejsc postojowych w czasie rzeczywistym prezentowane byłyby na tablicach zmiennej treści umieszczonych przed wjazdem na
ulice objęte systemem. W ocenie Spółki wdrożenie systemu przyczyni się do
ograniczenia ruchu w zatłoczonym centrum miasta, gdyż kierowca z wyprzedzeniem informowany będzie o braku dostępnych miejsc postojowych na ulicach,
które zostały nim objęte. W wyniku uspokojenia ruchu ilość zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych do środowiska powinna zostać znacznie ograniczona. Można zatem uznać, że jest to również narzędzie służące poprawie jakość
powietrza.
Według założeń Spółki w przypadku rozwoju systemu, informacja wizualna
stanowić powinna jedynie element uzupełniający, a tablice stawiane wyłącznie
w miejscach, które z punktu celu, któremu mają służyć uznane zostaną za istotne. Założeniem bowiem jest, że w dobie powszechnego dostępu do transmisji
danych, popularności urządzeń mobilnych źródłem podstawowej informacji powinny być aplikacje instalowane na urządzeniach mobilnych powiązane np. z nawigacją, które w przeciwieństwie do stacjonarnej informacji wizualnej dostarczają dane w czasie rzeczywistym, niezależnie od aktualnego miejsca przebywania.
Chęć przystąpienia do projektu wyraziła Politechnika Krakowska, która byłaby partnerem naukowym projektu. Rolą partnera naukowego będzie ocena
efektów oraz uzyskanych korzyści wynikających z wdrożonego rozwiązania.
Wolę objęcia patronatu nad całym przedsięwzięciem wyraził Pan Witold
Śmiałek Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. jakości Powietrza.
Wdrażając nowe technologie nie wolno zapominać, że najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzku. To pracownicy, ich motywacja, inicjatywa, zaangażowanie i posiadane zdolności przyczyniają się do osiąganych efektów i jakości wprowadzanych zmian.
Parkingi w systemie „Parkuj i jedź”
Istotą funkcjonowania systemu „parkuj i jedź” jest przejęcie przez transport
publiczny większości podróży wykonywanych samochodami osobowymi z obszarów zewnętrznych do Krakowa, a w szczególności do centrum miasta. Atrakcyjna oferta, sprawna komunikacja publiczna oraz możliwość kontynuowania
podróży na podstawie biletu parkingowego, stanowić ma dla użytkowników
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zachętę i rekompensatę za ograniczoną dostępność wjazdu samochodem do centrum miasta. Lokalizowanie parkingów realizowanych w tym systemie bezpośrednio przy przystankach początkowych (pętlach tramwajowych) ma dodatkowo uatrakcyjnić ofertę i stanowić alternatywę, a także sposób na podróżowanie
po mieście.
Zasadą tą z powodzeniem kieruje się Miejska Infrastruktura Sp. z o.o., która
realizuje proces inwestycyjny, związany z budową w systemie „Parkuj i jedź”
trzech parkingów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących pętli tramwajowych na osiedlach „Kurdwanów”, „Mały Płaszów” oraz „Bieżanów”.
Pierwszy etap obejmował opracowanie wielobranżowych koncepcji, dokonanie
niezbędnych uzgodnień, uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, a także opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
dla każdego z parkingów.
W zakresie przygotowanych rozwiązań Spółka uwzględniła m. in. potrzeby
osób podróżujących rowerem. Zaprojektowane zostały miejsca, w których rowerzysta będzie mógł zostawić swój jednoślad i w dalszą podróż udać się komunikacją publiczną. Aby zapewnić lepszą ochronę pozostawionych rowerów, miejsca
te będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki rowerowe pozwalające na
przymocowanie ramy roweru i kół do stojaka. Nowością będzie wyposażenie
stojaków rowerowych w zapięcia pozwalające na przymocowanie ramy roweru
i kół do stojaka przy pomocy biletu okresowego komunikacji miejskiej. Zapinanie i odpinanie roweru będzie odbywało się przy pomocy Krakowskiej Karty
Miejskiej będącej nośnikiem biletu okresowego. Nieautoryzowane przerwanie
zapięcia włączy alarm. Miejsca te objęte zostaną także monitoringiem wizyjnym.
Z myślą o użytkownikach pojazdów elektrycznych zapewnione zostaną miejsca, w których będzie można naładować baterie. Parkingi również wyposażone
zostaną w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej, dzięki czemu w trakcie
lub po zaparkowaniu pojazdu przyszły pasażer uzyska informację o czasie odjazdu najbliższego tramwaju. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone
zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o ilości wolnych miejsc parkingowych.
Parking „Bieżanów”
* Parking P+R zlokalizowany w środku pętli tramwajowej Bieżanów
(rys. 1).
* Wjazd z ulicy Barbary.
* Przewidywana ilość miejsc postojowych – 110.
* Przewidywana ilość stojaków/stanowisk rowerowych – 10/20.
* Przewidywana ilość miejsc postojowych z dystrybutorami energii przeznaczonymi dla zasilania pojazdów z silnikami elektrycznymi – 4.
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Rys. 1. Wizualizacja parkingu P+R wewnątrz pętli tramwajowej

Zaprojektowane przez Spółkę rozwiązanie jest wręcz modelowym przykładem
integracji przestrzennej i funkcjonalnej miejskiego podsystemu transportu zbiorowego z innymi podsystemami ,w tym przypadku parkingu przesiadkowego.
Parking „Mały Płaszów”
* Parking P+R zlokalizowany na działce gminnej w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej Mały Płaszów.
* Wjazd z ulicy Lipskiej.
* Przewidywana ilość miejsc postojowych – 171.
* Przewidywana ilość stojaków/stanowisk rowerowych – 14/28.
* Przewidywana ilość miejsc postojowych z dystrybutorami energii przeznaczonymi dla zasilania pojazdów z silnikami elektrycznymi – 4.
Parking „Kurdwanów”
* Parking P+R zlokalizowany pod estakadą pętli tramwajowej Kurdwanów.
* Wjazd z ulicy por. Halszki.
* Przewidywana ilość miejsc postojowych – 172.
* Przewidywana ilość stojaków/stanowisk rowerowych – 8/16.
* Przewidywana ilość miejsc postojowych z dystrybutorami energii przeznaczonymi dla zasilania pojazdów z silnikami elektrycznymi – 4.

136

Kącki P.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy „Bronowice”

Rys. 2. Węzeł drogowy „Bronowice”.

Główną ideą projektu jest przestrzenna i funkcjonalna integracja wielu podsystemów transportu. Liczba elementów, powiązań i wzajemnych interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami a otoczeniem wpływa na złożoność
projektu. W ramach inwestycji Spółka zaprojektuje dworzec autobusowy komunikacji miejskiej wyposażony w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę,
w szczególności: miejsca postojowe dla autobusów, przystanki, punkty sprzedaży
biletów, poczekalnie, systemy informacyjne czy toalety. Dworzec zlokalizowany
będzie wewnątrz łącznicy węzła drogowego ul. Balickiej i Armii Krajowej (rys. 2).
Zadaszenie dworca autobusowego stanowić będzie pierwsza kondygnacja wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych, na którym kierowcy pozostawiając swój pojazd będą mogli skorzystać z miejskiego jak podmiejskiego środka
transportu komunikacji zbiorowej (system P+R). W pierwszym etapie przewiduje
się powstanie jednej zadaszonej kondygnacji na ok. 180 miejsc postojowych z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne dwie kondygnacje, łącznie parking powinien pomieścić ok. 540 pojazdów. Pierwsza kondygnacja parkingu wybudowana
w poziomie nasypu kolejowego oraz ul. Balickiej, w sposób naturalny zapewni
komunikację pieszą, minimalizując odległość dojścia pomiędzy przystankami komunikacji szynowej, zarówno tramwajowej, jak również kolejowej, a parkingiem.
Dopełnieniem projektu będzie korekta obecnej lokalizacji przystanków tramwajowych pn. „Balicka Wiadukt” znajdujących się przy istniejącej linii tramwajowej
prowadzonej wzdłuż ul. Balickiej oraz budowa stacji kolejowej wraz z kładką łączącą parking z przystankiem kolejowym. Komunikację dworca autobusowego
z poszczególnymi poziomami parkingu zapewnią schody oraz windy. Wszystko
przystosowane będzie dla osób niepełnosprawnych i osób poruszających się z wóz-
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kami dziecięcymi. Dla osób podróżujących rowerem zaprojektowane zostaną
miejsca, w których rowerzysta będzie mógł bezpiecznie zostawić swój jednoślad
i w dalszą podróż udać się innym środkiem transportu.
Opisane inwestycje współfinansowane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA, Działanie 4.5 NISKO EMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI, Poddziałanie 4.5.1 NISKO EMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT. Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania wynosi
do 85%.
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W tej beczce od dawna nie ma miodu, ostała się jeno łyżka dziegciu
Stowarzyszenie KLIR od ponad ćwierć wieku bacznie przygląda się parkowaniu, w tym także temu płatnemu, jako ważnemu narzędziu zarządzania ruchem
drogowym. Warto wspomnieć tu szereg wypowiedzi i referatów w przedmiotowej
sprawie – niechaj nikt nie powie, że problemy nie były sygnalizowane, bo od lat
były – tylko nikt nie słuchał z tych co powinni, dowody można znaleźć www.klir.
pl w zakładce POBIERALNIA - skąd one wszystkie pochodzą:
• Już 24 lata temu, na spotkaniu Klubu poruszono „Problemy parkowania
i obsługi komunikacyjnej…” w Łomży (Informacja nr 11 str. 18).
• „Wybrane problemy parkowania …” w Olsztynie opisano w 1992 r. (Informacja nr 14 str. 23).
• W 1993 r. przedstawiono „Opinię w sprawie opłat za parkowanie...”
w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych – był to początek rozwiązań niefortunnych – a autor jednego z referatów opisał „Długą drogę do
Strefy (wówczas ograniczonego postoju) w Poznaniu – drugiej, po krakowskiej, strefie parkowania płatnego w Polsce (Informacja nr 16 str. 2 i 13).
• W trakcie IX Zjazdu Drogowców Miejskich w Rzeszowie w 1993 r. KLIR
miał swój udział w formułowaniu wniosków na temat „Parkowania płatnego” (Informacja nr 18 str. 10).
• „Problemy parkowania płatnego w wybranych krajach UE”, na trzy lata
przed wejściem Polski do UE, naświetlono na spotkaniu w Obornikach Śl.
(Informacja nr 43 str. 47).
• Teorię i praktykę „Wybranych problemów polityki parkingowej…”- na
przykładzie Poznania, w Bielsku-Białej omówiono w 2003 r. (Informacja
nr 48 str. 11).
• W Częstochowie również w 2003 r. doszukiwaliśmy się „Szczęścia
w nieszczęściu” podczas analizowania noweli ustawy o drogach publicznych
w aspekcie opłat za parkowanie (Informacja nr 50 str. 26).
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• Osiem lat temu, nieomal całość spotkania w Kielcach w 2007 r. poświęcono
parkowaniu. (Informacja nr 62 str. 1 - 55).
• W ubiegłym 2014 roku w Tuchowie zajmowaliśmy się w ramach seminarium KLIR „Wybranymi problemami parkingowymi w miastach”, „Zarządzaniem parkingami w programie ITS w centrum miasta Wrocławia”
oraz kwestią „Płatne parkowaniem narzędziem zarządzania mobilnością?”
Niechaj mottem do tego wystąpienia stanie się wniosek jaki płynie z jednego
z zamierzeń Unii Europejskiej w kwestii zarządzania mobilnością, które: „…powinno obejmować działania sprzyjające przechodzeniu na bardziej zrównoważone wzorce mobilności” a zatem transport publiczny i niezmotoryzowany winien stawać się konkurencyjnym wobec transportu indywidualnego.
Mając powyższe na uwadze - ośmielamy się zabrać głos w niektórych sprawach,
i tak:
W sprawie: „Wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (pierwsza godzina i kolejne) oraz rocznych
wpływów da budżetu jednostki samorządu terytorialnego uzyskiwanych z tego tytułu”, należy zauważyć, że:
Dawniej:
do lutego 1993 r. - art. 13 ust. 2a ustawy o drogach publicznych napisano:
„gmina może określić miejsca poza drogami krajowymi(!), w których
pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów, wysokość tych opłat, sposób ich pobierania oraz przeznaczenie” (Radni wiedzieli co jest dla ich gminy najlepsze i jak kształtować zależność pomiędzy podażą a popytem na parkowanie
a co za tym idzie na sposób korzystania z przestrzeni komunikacyjnej swojej gminy).
Obecnie:
art. 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych „Rada gminy (rada miasta),
ustalając strefę płatnego parkowania: 1) ustala wysokość stawek opłaty,
o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1, z tym, że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może przekraczać
3 zł;” (i tak jest od dwunastu lat! a liczba aut się podwoiła) (Posłowie
postanowili okazać Radnym brak zaufania narzucając Im jak kształtować
zależność pomiędzy podażą a popytem na parkowanie - a co za tym idzie
jak „wpływać” na zrównoważoną mobilność).
Skutki dwunastoletniej obstrukcji cenowej
• obecnie - w 2015 r.- wg inflacji, cena godziny parkowania jest warta tyle
samo co 20 lat temu !!!, a za płacę minimalną można kupić 583 godziny
parkowania - czyli grubo ponad 2 razy więcej niż 20 lat temu !!!
• ergo cena nie jest w Polsce elementem zmniejszania popytu na parkowanie – a co za tym idzie ograniczania używania auta na rzecz np. transportu publicznego.
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Redukcja rotacji na miejscach postojowych
• obserwuje się rozwój bardzo złych tendencji, wzrost postojów długotrwałych kosztem malejącej rotacji na miejscach postojowych (MP),
• ergo jest to sytuacja odwrotna do zamierzonej w UE poprawy zrównoważonej mobilności.
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W sprawie „wysokości opłaty dodatkowej nakładanej w przypadku nie uiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz rocznych wpływów do budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, uzyskiwanych z tego tytułu; oraz zasad wyznaczania
miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania. Czy miejsca te
wyznaczane są znakiem pionowym i poziomym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220. poz. 2181, z późn. zm.)”
należy zauważyć, że:
Dawniej:
„czerwona książeczka”: 5.2.50 „Znak D-44 „strefa parkowania” (rys.
5.2.50.1) stosuje się w celu wskazania strefy (i słowo strefa było tutaj
kluczowe!), w której w ciągu całej doby lub w określone dni tygodnia
lub w określonych godzinach za postój pobierana jest opłata. W strefie
oznakowanej znakiem D-44 postój w czasie wskazanym na znaku,
bez wniesienia opłaty jest zabroniony. (Było nienajgorzej – strefę można
było oprzeć o minimum znaków tj. D-44 i D-45 i można było sytuację poprawiać poprzez wsparcie dla miast redukujących zbędne znaki)
Obecnie:
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” (rys 5.2.50.1) stosuje się w celu
wskazania strefy, w której w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opłata za postój pojazdu samochodowego (I tak miasta targowe mogą sobie pomarzyć o zarządzaniu parkowaniem np. w soboty i niedziele, a wtedy to indywidualni zwiedzający
przyjeżdżają na targi najchętniej).
W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt. 5.2.18 (znak D-18
„parking”) oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt. 5.2.4 (linia P-18 „stanowisko postojowe”), pkt. 5.2.5 (linia P-19 „pas
postojowy”), pkt. 5.2.6 (linia P-20 „stanowisko postojowe zastrzeżone”) i pkt. 5.2.9.2
(symbol P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”) (pytanie „czy te miejsca
faktycznie są wyznaczane znakiem pionowym i poziomym…” jest z natury rzeczy
retoryczne – kto się formalnie przyzna do nieprzestrzegania prawa.)
Nie ma to jak znaki
• przestrzeń bezkarności dla parkujących sprzecznie z prawem bez opłaty obecnie jest to co 15 parkujący, niebawem zabraknie miejsc nielegalnych!
• ergo nie liczba znaków a zwykłe i konsekwentne egzekwowanie przepisów jest decydujące.
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Egzekucja opłat a wybór sposobu podróży
• niecałe 2/3 parkujących płaci za postój – pozostałym opłaca się użyć auta
bez opłaty – ponieważ jest to o cenę postoju w strefie tańsze od biletu
na autobus czy tramwaj.

Wypada przytoczyć tutaj kilka opinii członków KLIR tyczących poruszanych
kwestii, gdyż nie jest prawdą, że nikt nie zabiera głosu, choć są to głosy wołających na puszczy:
• „Oznakowanie SPP znakami D-44/D-45 ma sens wówczas, kiedy eliminuje się
tym sposobem dużą liczbę znaków D-18 i pochodnych wyznaczających miejsca postojowe na poszczególnych odcinkach ulic w strefie…; Zamieszanie wprowadziło
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rozporządzenie …nakazujące konieczność dodatkowego wyznaczania znakami
pionowymi D-18 i poziomymi miejsc postoju w SPP…”
• „Obecnie w moim mieście parkowanie w strefie płatnego postoju, która obejmuje ulice w ścisłym centrum, odbywa się w zasadzie w oparciu o przepisy Prawa o ruchu
drogowym. Na odcinkach ulic, gdzie postój pojazdów powodowałby utrudnienia
w ruchu obowiązują znaki zakazu zatrzymywania się. W mojej interpretacji mogę
(opierając się na w/w przepisach) spokojnie bezpłatnie zaparkować pojazd na
chodniku, na którym zarządca drogi nie wyznaczył „legalnego płatnego”
parkowania, ponieważ np. jest za wysoki krawężnik i istnieje ryzyko uszkodzenia
opony lub stan chodnika jest zły i nie jest zasadne narażanie go na dalszą degradację … mój Referat będzie opracowywał projekty, uzyskiwał opinie Policji, kosztem
innych spraw. Nie bez znaczenia jest koszt nowej organizacji ruchu, setki nowych
znaków typu D-18 oraz B-36.
• „To co zaserwowało Ministerstwo to jest swoiste deja vu. Do niedawna większość
obszarów naszej strefy opierała się o odcinkowość. Co to oznacza? Znaki D-44
stawiane były na początku odcinka poboru opłaty, a D-45 na końcu. W praktyce
było to najbardziej patologiczne rozwiązanie jakie można sobie wyobrazić,
dochodziło do tego, że na miejscach postojowych stało kilka pojazdów, a przed
i za odcinkiem wyznaczonym znakami kilkanaście, najczęściej były to postoje
na przejściach dla pieszych, w obrębie skrzyżowań, na chodnikach zbyt wąskich do
parkowania, na wjazdach, możliwe to było przede wszystkim z uwagi na słabość
służb porządkowych, ale nie sądzę, żeby zmiana oznakowania w jakikolwiek sposób te służby wzmocniła. Natomiast eliminuje z procesu egzekucji przepisów służby
parkingowe zarządcy drogi. Z naszego doświadczenia to właśnie one gwarantują
największą nieuchronność kary.
Generalną sprawą, jaka przewija się w postawionych, przez instytucje odpowiedzialne, do rozpatrzenia kwestiach jest głęboka troska o stan budżetów samorządowych „… ze szczegółowym uzasadnieniem i wyliczeniem wpływu proponowanej zmiany
na budżet jednostki samorządu terytorialnego,” szczegółowe wyliczenia wpływów na
budżety samorządów wydają się bezprzedmiotowe – chyba, że chodzi tylko o zbieranie pieniędzy a nie o zarządzanie ruchem i mobilnością – wtedy to czytanie dalszego tekstu mija się z celem.
A zatem, w sprawie:
1) „maksymalnej stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego oraz propozycji wysokości ustawowo określonej maksymalnej
stawki opłaty ze szczegółowym uzasadnieniem i wyliczeniem wpływu proponowanej zmiany stawki na budżet jednostki samorządu terytorialnego”.
Maksymalna stawka, jeżeli już musi być narzucana samorządom (w tym
przejawia się głęboka troska), winna, zgodnie pojęciem pojazdu samochodowego (a zatem nie tylko samochodu osobowego ale także np. autobusu, który zajmuje od tego pierwszego 3 razy więcej miejsca), obejmować
wszystkie kategorie pojazdów mogących parkować na drodze; stawka maksymalna winna być narzędziem, które nie ogranicza realizacji polityki trans-
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portowej danego miasta - a nie powinna być „widzi mi się” kogokolwiek
innego; zdecydowanie należy zrezygnować z wymogu różnicowania stawek
za jakiekolwiek godziny parkowania lub dni tygodnia – to powinno wynikać z polityki parkingowej miasta, gdzie ta ostatnia jest przecież jednym
z elementów kształtowania zrównoważonej mobilności.
2) „maksymalnej wysokości opłaty dodatkowej oraz propozycji wysokości opłaty
dodatkowej ze szczegółowym uzasadnieniem i wyliczeniem wpływu proponowanej zmiany stawki na budżet jednostki samorządu terytorialnego”.
Maksymalna wysokość opłaty dodatkowej, jeżeli już musi być narzucana
samorządom (ciekawe, że stawki za bilety komunikacji publicznej nie są
uchwalane przez posłów), winna psychologicznie zniechęcać do unikania
opłaty za parkowanie zatem być co najmniej równa dwukrotnej kwocie za
dobowy czas płatnego parkowania (jednokrotność takiej opłaty „zachęca”
do unikania normalnego opłacania parkowania – analogią niech tu będzie
jeżdżenie „na gapę”, gapowicze oficjalnie twierdzą, że to się im opłaca.
3) „rozszerzania możliwości pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, nie tylko w określone dni robocze, ale
również w niedziele święta. (TAK/NIE wraz z przedstawieniem wpływu na
budżet jednostki samorządu terytorialnego biorąc po uwagę aktualną stawkę opłaty oraz podwyższoną stawkę opłaty)”.
To sytuacja parkingowa danego miasta winna decydować o konieczności
lub nie pobierania opłat za parkowanie w dowolnym okresie czasu i miejscu
– nie powinno się ingerować w gospodarowanie przestrzenią publiczną konkretnego miasta uogólniając to do skali wszystkich miast bez względu na
ich specyfikę, przywołajmy tu chociażby kurorty wczasowe, którym zależy
na takich regulacjach w sezonach turystycznych jak i weekend’y – co komu
po strefie w niedzielę zimą nad morzem, ale latem to już inna sprawa.
4) „sposobu wyznaczania miejsc do postoju pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dla proponowanego rozwiązania”.
Jeżeli ma pozostać obowiązek wyznaczania miejsc parkingowych wewnątrz
stref płatnego parkowania (D-44 – D-45) za pomocą znaków D-18 „parking” to znaki D-44 i D-45 są całkowicie zbędne (tak jak zresztą były od
samego początku ich wymyślenia) i wtedy należałoby wrócić do stosowania
oznakowania B-39 „strefa ograniczonego postoju” - mniej głupio by wyglądało. Wreszcie najbardziej prawdopodobnym wydaje się cofnięcie się do
„poprzedniego” stanu gdzie D-44 i D-45 stanowiły strefę bez obowiązku oznakowywania jej znakami D-18 – jeżeli walczymy z nadmiarem
znaków na naszych ulicach - to róbmy to konsekwentnie - dając pierwszeństwo inżynierom nad prawnikami bo niebawem krawat znów stanie
się zwisem męskim prostym; nie starajmy się za pomocą aktów prawnych
obligatoryjnie wiązać oznakowania pionowego z poziomym, każdy kto para
się utrzymywaniem znaków w mieście zna problem bezsensu malowania
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oznakowania na kostce kamiennej – patrz centra miast, w tym piękne rewitalizacje nawierzchni „usmarowane” obligatoryjnymi znakami poziomymi.
Czas skończyć z preferowaniem cwaniactwa na drodze względem uczciwych
ludzi – bezmyślne formułowanie przepisów mówiących o konieczności wyznaczania miejsc, na których można pobierać opłaty w strefach parkowania to „woda
na młyn” kombinatorów, którzy na każdym miejscu w strefie nie pomalowanym
i oznakowanym D-18 śmieją się w nos uczciwym - zacznijmy malować linie ciągłą krawędziową niech cwaniacy przestaną udawać „głupich” a uczciwi być łapani
przez „funkcjonariuszy” na sztuczkę pod tytułem „trzeba było się przejść 300 m
wstecz i sprawdzić, że tam jest zakaz od wczoraj”. Nie stać nas ponoć, wzorem
Niemców, na wyrzucenie samochodów z chodników więc niech nas będzie stać na
oznakowanie miejsc o parkowaniu niedozwolonym. Nie ma tu gadania, że brakuje
znaków:
„Art. 49.1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii
ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni”.
Są Sędziowie w NSA, którzy w ramach walki z nierozsądnymi interpretacjami
prawa wypowiadają się tak:

i chwała Im za to.
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Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega
procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych
publikację ocenia również redaktor statystyczny.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent
pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem a autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających
przygotowanie recenzji.
6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia
artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu
uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz
w roku.
Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie
publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie
wdraża poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Przygotowanie tekstów do druku
• Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować
pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
• Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
• Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość
300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
• Wzory matematyczne proszimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
• Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego
(do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
• Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i podpis.
• Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
• Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce
pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
• W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.
• Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
• Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczowych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych
na język angielski.
• Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
• Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
• Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.
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Publikacje
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddziału w Krakowie:
1
2
3

Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschodnim Polski (1983, s. 63)
3 bis Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4
Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7
Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8
Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9
Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986,
s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11
Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 19901993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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62
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Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 6, 1995, s. 164)
Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7,
1995, s. 340)
Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały
Różne 2, 1995, s. 136)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996,
s. 244)
Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji
w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996,
s. 240)
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997,
s. 254)
Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach
1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998,
s. 44)
Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-Techniczny 23, 1998, s. 104)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998,
s. 348)
Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999,
s., 400)
Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 31, 1999, s. 92)
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Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny
32, 1999, s. 144)
Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia
6, 1999, s. 128)
Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000,
s. 104)
Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000,
s. 108)
Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-Techniczny 41, 2000, s. 294)
Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45,
2001, s. 296)
XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
42, 2001, s. 232)
Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001,
s. 154)
Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,
s. 124)
Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 48, 2002, s. 108)
XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
49, 2002, s. 240)
Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów
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norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003,
s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim
rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63,
2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65,
2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004,
s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68,
2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn
Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005,
s. 332)
125 Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006,
s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716)
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006,
s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007,
s. 324)
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134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007,
s. 300)
137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
85, 2008, s. 328)
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 86, 2008,
s. 356)
143 XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową (Zeszyt Naukowo-Techniczny  87, 2009,
s. 154)
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 88, 2009, s. 470)
145 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 17, 2009, s. 408)
146 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
89, 2009, s. 360)
147 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych
w Polsce (Monografia 18, 2009, s. 248)
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 90, 2009, s.320)
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 91, 2009,
s. 676)
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 (Materiały Różne 10,
2010, s. 168)
151 Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje (Zeszyt Naukowo-Techniczny 92, 2010, s. 364)
152 Kompleksowe badania ruchu - teoria i praktyka - doświadczenia miast polskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 93, 2010, s. 212)
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 94, 2010, s. 404)
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 95, 2010,
s. 694)
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach (Monografia 19, 2010,
s. 344)
156 Krajowy transport drogowy (Monografia 20, 2011, s. 884)
157 Na transportowym szlaku. Zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 11, 2011, s. 208)
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
96, 2011, s. 706)
159 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(97), 2012, s. 280)
160 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu (2012, s. 432)
161 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(98), 2012, s. 312)
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Materiały konferencji, 2012,
s. 88)
163 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
165 Drogi kolejowe 2013 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(101), 2013, s. 384)
166 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(102), 2013, s. 528)
167 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 (2014, s. 168)
168 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(103), 2014, s. 490)
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169 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2014, część I - s.
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