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PASY AUTOBUSOWE, A STREFA PŁATNEGO
PARKOWANIA PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO –
PRZYPADEK KRAKOWSKI
Marek Bauer
Dr inż., Katedra Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, e-mail:
mbauer@pk.edu.pl

Streszczenie. W artykule omówiono problem potencjalnego, wzajemnego konfliktu pomiędzy
dwoma istotnymi narzędziami polityki transportowej, jakimi są: wydzielanie pasów autobusowych
oraz wprowadzanie płatnego parkowania. Przeanalizowano wpływ ewentualnego zwiększenia
liczby manewrów związanych z parkowaniem przykrawężnikowym na ruch autobusów poruszających się po wydzielonym pasie na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie. Analizę wykonano z wykorzystaniem metod probabilistycznych, uwzględniając intensywności i charakterystyki
manewrów parkowania w stanie obecnym. Przedyskutowano możliwość zwiększenia strat czasu
autobusów w wyniku wzrostu rotacji na miejscach parkingowych. Efektem wykonanych analiz jest
rekomendacja dla likwidacji parkowania przykrawężnikowego, w celu poprawy warunków ruchu
autobusów, a także pieszych i rowerzystów.
Słowa kluczowe: pas autobusowy, strefa płatnego parkowania, zakłócenia

1. Wprowadzenie
Zarówno wydzielone pasy autobusowe, jak również strefy płatnego parkowania
należą do narzędzi polityki transportowej, mającej na celu zwiększanie udziału podróży odbywanych transportem zbiorowym [13]. Wpisują się w ten sposób w niezwykle istotną problematykę zarządzania mobilnością w miastach [9].
Wydzielone pasy ruchu zapewniają znacznie korzystniejsze warunki przejazdu autobusów, niż w przypadku pasów wykorzystywanych przez ogół pojazdów
[8]. Umożliwiają osiąganie wysokich prędkości przejazdu, sprzyjają zwiększaniu
punktualności i regularności kursowania. W warunkach polskich, także w Krakowie, w zdecydowanej większości stosowane są pasy przykrawężnikowe prawe. Ich
największą zaletą jest łatwość sytuowania przystanków na chodniku, bezpośrednio przy pasie. Są niestety podatne na zakłócenia będące głównie efektem ruchu
pojazdów skręcających w prawo, strat czasu w sygnalizacji, a w dalszej kolejności
ruchem związanym z obsługą celów podróży, zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym parkowaniem przykrawężnikowym [2]. Czynniki te charakteryzują się znaczącą losowością oddziaływania i nie zawsze można je wzajemnie
odseparować.
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Negatywny wpływ parkowania przykrawężnikowego wynika bezpośrednio
z konieczności skorzystania z pasa autobusowego przy zajmowaniu lub opuszczaniu stanowiska zlokalizowanego na chodniku, a pośrednio także z obaw kierowców autobusów przed szybszą jazdą w warunkach niepełnej widoczności [11].
W dotychczasowych badaniach nad sprawnością pasów autobusowych [1] ustalono, że średnia prędkość przejazdu autobusów na odcinku, na którym parkowanie
przykrawężnikowe zostało dopuszczone jest niższa średnio o 2,3 – 4,3 km/h (dla
długości odcinka: 0,3 – 0,7 km), niż w przypadku, gdy nie ma ono miejsca. Oznacza to istotne obniżenie średniej prędkości przejazdu, wynoszące od 13 do nawet
22 %. Nie da się jednak ukryć, że parkowanie przykrawężnikowe jest uznawane za
szczególnie wygodne dla użytkowników, ze względu na relatywnie krótką operację
parkowania i szybki dostęp do celów podróży zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie miejsca parkingowego. Kluczowe wydaje się w tym kontekście określenie
skali uciążliwości parkowania przykrawężnikowego dla ruchu autobusów [7]. Tym
bardziej, że coraz częściej w polskich miastach są wprowadzane strefy płatnego
parkowania, same w sobie – należące do bardzo skutecznych metod ograniczania
ruchu samochodowego w obszarach śródmiejskich [6], [4]. Taką strefę zaplanowano i zrealizowano także w Krakowie, a obecnie podjęto decyzję o jej rozszerzeniu
[14]. W nowym kształcie obejmie ona swoim zasięgiem także ciągi komunikacyjne z pasami autobusowymi, na których dzisiaj dopuszczone jest parkowanie
przykrawężnikowe. Spodziewane zwiększenie rotacji na stanowiskach usytuowanych wzdłuż tych pasów [7] będzie skutkowało zwielokrotnieniem liczby operacji
parkowania z wykorzystaniem pasa autobusowego. Może więc spowodować dodatkowe, istotne utrudnienia ruchu autobusów.
Ponieważ problem jest ważki i bardzo aktualny, w niniejszym artykule przeprowadzono dyskusję potencjalnych skutków wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ciąg komunikacyjny z wydzielonymi pasami autobusowymi. Badania
te stanowią fragment szeroko zakrojonych badań jakości funkcjonowania pasów
autobusowych.
2. Badania parkowania na ciągu ulic z wydzielonymi pasami autobusowymi
Analizy parkowania przykrawężnikowego w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych pasów autobusowych, dokonano w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie, obejmującym dwa
odcinki międzyprzystankowe.
2.1. Opis badanego odcinka
Z punktu widzenia komunikacji autobusowej, jest to jeden z najważniejszych
ciągów komunikacyjnych w mieście, stanowiący najszybsze powiązanie po zachod-
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niej stronie ścisłego centrum miasta. Został on wyposażony w pasy autobusowe
przykrawężnikowe prawe, z których mogą korzystać pojazdy komunikacji zbiorowej oraz taksówki i pojazdy służb miejskich (policja, straż miejska), a na wlotach
skrzyżowań – dodatkowo także wszystkie pojazdy skręcające w prawo. Ciąg ma
charakter typowo miejski, ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną,
jednak autobusom nie zapewniono na nim priorytetów w sygnalizacji. Badaniami
objęto fragment ciągu w jednym kierunku – począwszy od przystanku „Jubilat”,
do przystanku „AGH” (rysunek 1).

Rys. 1. Lokalizacja przykrawężnikowych miejsc parkingowych
na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie
Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę odległości międzyprzystankowe (liczone między czołami
przystanków), badany odcinek ma łączną długość 920 m. Ponieważ warunki ruchu autobusów w obrębie odcinka są zróżnicowane, został on podzielony na cztery
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odcinki składowe, z których najkrótszy ma 197 m, a najdłuższy – 261 m (tabela
1). Podział jest naturalny – punktami rozdziału są skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną oraz jedno niezależne przejście dla pieszych (przy zamkniętej ul. Smoleńsk), także sterowane sygnalizacją.
Parkowanie przykrawężnikowe (na chodniku) jest dozwolone właściwie na całej
długości analizowanego odcinka, nie licząc wlotów i tarcz skrzyżowań, przejść dla
pieszych, obszarów przystanków oraz krótkiego fragmentu między ul. Krupniczą,
a ul. Reymonta. Gdyby przyjąć, że parkowanie odbywa się tylko w miejscach dozwolonych – do dyspozycji parkujących kierowców byłoby 425 m (tabela 1).
Stanowiska parkingowe nie zostały wyznaczone, zatem kierowcy zajmują miejsca według własnych potrzeb, zwyczajów i umiejętności, nierzadko niezgodnie
z przepisami. W celu określenia potencjalnej liczby dostępnych miejsc parkingowych wykorzystano zapis Rozporządzenia [12], w którym określono minimalną
długość stanowiska postojowego dla samochodów osobowych, w przypadku parkowania równoległego – 6,0 m. Przyjmując takie założenie, na analizowanym odcinku udostępniono łącznie 68 stanowisk parkingowych.
Tabela 1. Określenie liczby legalnych stanowisk parkingowych na poszczególnych odcinkach
Lp.

Odcinek

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH”
razem

Całkowita
długość odcinka
[m]

Długość odcinka z
możliwością parkowania
przykrawężnikowego [m]

197
203
261
259
920

125
69
178
53
425

Umowna
liczba miejsc
parkingowych*

20
11
29
8
68

*Przy założeniu, że długość przykrawężnikowego stanowiska postojowego wynosi 6,0 m

W praktyce, jedynie tarcze skrzyżowań, przejścia dla pieszych i obszary przystanków są wolne od parkowania. Ustalono, że faktycznie parkowanie odbywa się
na długości 595 m. Ponieważ jest to zjawisko powtarzalne, a celem artykułu jest
ustalenie wpływu wszystkich manewrów parkowania na ruch autobusów – właśnie
taką, łączną długość krawędzi parkowania przyjęto do dalszych obliczeń (tabela 2).
Tabela 2. Określenie rzeczywistej liczby stanowisk parkingowych na poszczególnych odcinkach
Lp.

Odcinek

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH”
razem

Całkowita
Długość odcinka, na której
długość odcinka
odbywa się parkowanie
[m]
przykrawężnikowe [m]

197
203
261
259
920

Umowna
liczba miejsc
parkingowych*

176
108
236
75
595

*Przy założeniu, że długość przykrawężnikowego stanowiska postojowego wynosi 6,0 [m]

29
18
39
12
98
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2.2. Metoda prowadzenia pomiarów
Badania parkowania przeprowadzono w przeciętnym dniu roboczym (listopad
2012 r.), w dwóch etapach. W pierwszym, wykonano pomiary patrolowe [7], polegające na rejestracji numerów rejestracyjnych wszystkich zaparkowanych pojazdów. Poszczególne odcinki były patrolowane co 1 godzinę – wykonano po cztery
patrole w okresie porannym (licząc od godziny 6:30) oraz okresie popołudniowym
(licząc od godziny 14:30).
W drugim etapie pomiarów – także w przeciętnym dniu roboczym – wykorzystano technikę video. Z jej pomocą przeprowadzono 12 - godzinną (6:00 – 18:00)
obserwację manewrów wszystkich pojazdów na pasie autobusowym i sąsiadującym
z nim chodniku, na fragmencie odcinka: przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk. Rejestracją objęto odcinek o długości 96 m, na którym wyodrębniono 16 umownych
miejsc parkingowych.
2.3. Liczba i intensywność manewrów związanych z parkowaniem na chodniku przy pasie autobusowym
Taki sposób przeprowadzenia badań umożliwił określenie liczby parkujących
pojazdów na każdym odcinku, podczas każdego obchodu pomiarowego. Wyniki
pomiaru zaprezentowano w tabeli 3 – dają one pogląd na temat wykorzystania
dostępnych stanowisk w okresach szczytu porannego i popołudniowego.
Tabela 3. Maksymalne liczby parkujących pojazdów oraz wskaźniki rotacji na poszczególnych odcinkach

Lp.

Odcinek

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH”
razem

Umowna
liczba miejsc
parkingowych* na
odcinku [-]
29
18
39
12
98

Maksymalna
Wskaźnik rotacji
liczba parkujących
wr [P/stan]
pojazdów [P/h]
okres
okres
okres
okres
popołudpopołudporanny
poranny
niowy
niowy
1,28
1,45
31
32
1,28
1,56
19
20
1,18
1,33
41
31
1,25
1,42
14
13
1,23
1,42
105
95

Zrezygnowano z wyznaczania wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej. Brak oznaczonych stanowisk parkingowych sprawił, że kierowcy pojazdów
o zróżnicowanych gabarytach, wykorzystując dostępną przestrzeń – tworzyli dodatkowe miejsca parkingowe. Zdecydowano, że bardziej wiarygodny opis wykorzystania powierzchni parkingowej można uzyskać wyznaczając wskaźnik rotacji
wr, wyznaczany jako średnia liczba parkujących pojazdów, które w danym okresie
korzystają z jednego stanowiska [7]:
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(1)
gdzie:
Ppn – całkowita liczba pojazdów korzystających z parkingu (w tym przypadku: stanowisk na odcinku) w okresie analizy (przyjęto 4-godzinne okresy
szczytu porannego i popołudniowego),
Mp – całkowita liczba miejsc parkingowych (ustalono, że jest to umowna liczba
miejsc na każdym z czterech odcinków).
Wskaźniki rotacji w okresie porannym są do siebie bardzo zbliżone. Większe
zróżnicowanie uzyskano w okresie popołudniowym, w którym są one zasadniczo
wyższe. Zależność wartości wskaźnika od liczby miejsc na odcinku, przedstawiono
na rysunku 2.

Rys. 2. Zależność wskaźnika rotacji od liczby dostępnych stanowisk parkingowych na odcinku
Źródło: opracowanie własne

Niewielka liczba analizowanych odcinków sprawia, że poszukiwanie matematycznego opisu zależności wskaźnika rotacji od długości krawędzi parkowania (liczby miejsc) jest bezcelowe. Wskaźnik rotacji daje dobry pogląd na skalę
wykorzystania miejsc parkingowych. Jednak z punktu widzenia potencjalnych
konfliktów pomiędzy autobusami poruszającymi się po wydzielonym pasie, a pojazdami parkującymi na chodniku z wykorzystaniem tego pasa – ważniejsza wydaje się liczba wszystkich wykonywanych manewrów, związanych z parkowaniem.
W tabeli 4 przedstawiono zestawienie liczby wszystkich manewrów, parkowania,
wyznaczonych na podstawie liczb manewrów na poszczególnych umownych stanowiskach parkingowych, zlokalizowanych na odcinku. Jako wjazdy i wyjazdy zakwalifikowano wszystkie zarejestrowane zmiany numerów rejestracyjnych podczas
kolejnych cykli pomiarowych na poszczególnych stanowiskach. Pod uwagę brane
były po trzy możliwe zmiany pojazdów na stanowiskach w obu okresach szczytowych. Pojazdy znajdujące się już na miejscach parkingowych podczas pierw-
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szych cykli pomiarowych (6:30 i 14:30) oraz pozostające na stanowiskach podczas
ostatnich cykli pomiarowych (9:30 i 17:30) potraktowano jako nie wykonujące
manewrów – odpowiednio: wjazdu i wyjazdu ze stanowiska.
Tabela 4. Liczby wykonanych manewrów związanych z parkowaniem na poszczególnych odcinkach
Lp.

Odcinek

1 przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
2 ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
3 przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
4 ul. Krupnicza – przystanek „AGH”
razem

Liczba wjazdów na stanowiska
parkingowe [P/3h]

Liczba wyjazdów ze stanowisk
[P/3h]

okres
poranny

okres
popołudniowy

okres
poranny

okres
popołudniowy

18
8
34
8
68

11
8
21
4
44

5
4
4
1
14

19
9
20
7
55

Dla lepszego zobrazowania problemu wpływu parkowania na ruch autobusów
wyznaczono średnie intensywności manewrów wjazdu i wyjazdu, dla pojedynczych godzin szczytu, na zasadzie uśrednienia liczby zmian pojazdów w kolejnych
cyklach pomiarowych. Przyjęto tutaj założenie, że w miarę jednolitych okresach
szczytowych – liczby manewrów można rozdzielić równomiernie na poszczególne godziny analizy. W ten sposób uzyskano przeciętne intensywności manewrów
związanych z parkowaniem, przypadające na jedno stanowisko w godzinie szczytu
porannego i popołudniowego (tabela 5).
Tabela 5. Średnie intensywności wykonanych manewrów parkowania przypadające na jedno stanowisko na poszczególnych odcinkach w godzinie szczytu porannego i popołudniowego
Lp.

Odcinek

1
2
3
4

przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
ul. Krupnicza – przystanek „AGH”

Średnia intensywność wjazdów
na stanowisko [P/h]
godz. szczytu
godz. szczytu
porannego
popołud.

0,207
0,148
0,291
0,222

0,126
0,148
0,179
0,111

Średnia intensywność wyjazdów
ze stanowiska [P/h]
godz. szczytu
godz. szczytu
porannego
popołud.

0,057
0,074
0,034
0,028

0,218
0,167
0,171
0,194

Należy mieć na względzie, że stosunkowo długi, godzinny cykl pomiarowy mógł
spowodować, iż niektóre manewry nie zostały zarejestrowane. Można więc uznać, że
faktyczne intensywności manewrów będą nie niższe od podanych w tabeli 5.
2.4. Czas trwania manewrów parkowania na chodniku przy pasie autobusowym
Badania szczegółowe parkowania wykonano w celu pozyskania informacji na
temat czasu trwania manewrów oraz określenia wpływu tych manewrów na wydłużenie czasu przejazdu autobusów. Podczas 12-godzinnej rejestracji parkujących
pojazdów zanotowano łącznie 23 wjazdy na stanowiska oraz 15 wyjazdów z 16
dobrze widocznych na filmie stanowisk parkingowych. Pod uwagę brano nie tylko
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czas manewrowania przy wjeździe lub wyjeździe ze stanowiska, ale dodatkowo
czas spędzany przez pojazd na pasie autobusowym podczas poszukiwania wolnego miejsca, a także czas od momentu wyjazdu ze stanowiska parkingowego
do momentu opuszczenia pasa autobusowego i zajęcia pasa ogólnodostępnego.
W sytuacji, gdy po wyjeździe ze stanowiska pojazd kontynuował jazdę pasem autobusowym, jako moment opuszczenia pasa przyjmowano moment opuszczenia
całego odcinka. Natomiast nie był uwzględniany czas manewrowania na samym
chodniku, chyba że skutki manewrowania mogły wpływać na ruch autobusów po
wydzielonym pasie. Tylko jeden wjazd na stanowisko odbył się tyłem, co wiązało
się z koniecznością jazdy „pod prąd” (tym samym zagrożeniem bezpieczeństwa, na
sąsiednim pasie odbywał się ruch), wszystkie pozostałe wjazdy odbyły się przodem.
Charakterystyki czasu trwania manewrów parkowania przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Czas trwania manewrów parkowania na stanowiskach zlokalizowanych przy pasie autobusowym
Rodzaj manewru

Wjazd na
stanowisko
parkingowe
Wyjazd ze
stanowiska
parkingowego

Czas trwania manewru [s]
wartość
odchylenie
średnia
standardowe

minimum

maximum

ruch samochodu po pasie autobusowym

2

19

8

4

zajęcie stanowiska parkingowego

7

59

20

13

opuszczenie stanowiska parkingowego

2

26

10

8

ruch samochodu po pasie autobusowym

4

31

13

8

Pomimo pozyskania stosunkowo niewielkiej próby pomiarowej, uzyskane wyniki dają dobry pogląd na czas zajmowania i opuszczania stanowiska przy pasie autobusowym. Trudno by było jednak przeprowadzić wiarygodną analizę uwzględniającą wielkość rozrzutu czasu parkowania, a ten miał miejsce, ze względu na
zróżnicowane odstępy pomiędzy już zaparkowanymi pojazdami oraz gabaryty
pojazdów parkujących. Dlatego na obecnym etapie analizy zdecydowano, że ona
będzie miała charakter deterministyczny, a do dalszych obliczeń przyjęto następujące wartości:
* średni czas wjazdu na stanowisko parkingowe równy 28 s,
* średni czas wyjazdu ze stanowiska parkingowego równy 23 s.
Są to wartości nieco niższe niż podano w [7], gdzie średni czas trwania manewru oszacowano na 30 s. Podczas pomiarów zaobserwowano także, że uciążliwości dla ruchu autobusów, wynikające z wjazdów na stanowiska parkingowe są
znacznie większe, niż w przypadku wyjazdów. W przyszłości badania te zostaną
rozszerzone na inne odcinki.
2.5. Pozostałe zdarzenia na pasie autobusowym
Oprócz manewrów parkowania, w ciągu 12 godzin pomiaru zarejestrowano także 7 przypadków zatrzymań pojazdów transportu indywidualnego bezpośrednio na
pasie autobusowym, w celu wysadzenia pasażera (2 przypadki) lub wyjścia kierowcy do któregoś z okolicznych budynków (5 przypadków). Czas tych zatrzymań był
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zróżnicowany – było to od 18 do aż 310 s – średnio 118 s. Zarejestrowano także
jeden przypadek zatrzymania w celu wyładunku mebli, co zajęło aż 36 min. Łącznie, aż przez blisko 46 minut pas autobusowy był całkowicie zablokowany (6,5 %
rejestrowanego czasu pracy pasa), a przecież to tylko krótki fragment ciągu z takimi
pasami. Notowano także przypadki jazdy po pasie autobusowym pojazdów do tego
nieuprawnionych. Jednak zdarzenia te nie będą brane pod uwagę w dalszej analizie,
jako w pełni losowe i tylko pośrednio związane z parkowaniem przykrawężnikowym.
3. Model sytuacji konfliktowej na linii autobus – parkujący pojazd
Do opisu wpływu manewrowania podczas parkowania przykrawężnikowego na
czas przejazdu autobusów po wydzielonym pasie wykorzystano teorię niezawodności. Skorzystano z zasady mówiącej o tym, że struktura niezawodnościowa systemu przedstawia sposób wzajemnych powiązań elementów określających zależność
uszkodzeń systemu od uszkodzeń jego elementów [10]. W przypadku przejazdu
autobusu po odcinku z dopuszczonym parkowaniem przykrawężnikowym, elementami systemu są kolejne miejsca na jezdni, na których mogą się spotkać: przejeżdżający autobus i parkujący pojazd.
Nie chodzi tutaj jednak o prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji, tylko
o określenie prawdopodobieństwa zakłócenia przejazdu autobusu przez parkujący
pojazd, które zdefiniowano jako prawdopodobieństwo konfliktu. Zawodność systemu wystąpi wówczas, gdy kierowca autobusu poruszającego się po wydzielonym
pasie, na skutek odbywającego się na nim manewru parkowania nie będzie w stanie kontynuować jazdy z wybraną i dotychczas utrzymywaną prędkością. Widząc
parkujący pojazd (lub pojazd szykujący się do takiego manewru) kierowca musi
albo zwolnić, albo zmienić pas ruchu lub nawet zatrzymać autobus. W każdej
sytuacji, jest to zakłócenie przejazdu autobusu.
Ponieważ umowne stanowiska parkingowe są usytuowane kolejno, wzdłuż pasa
autobusowego, można stwierdzić, że system ma szeregową strukturę niezawodnościową, w której niesprawność dowolnego elementu powoduje niesprawność całego systemu. Innymi słowy manewr związany z parkowaniem na jednym ze stanowisk ma wpływ na zachowanie się kierowcy autobusu, nawet znacznie oddalonego
od tego stanowiska, stanowi więc przyczynę zakłóceń przejazdu tego autobusu.
W ujęciu ogólnym funkcja zawodności systemu, opisująca prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń płynnego przejazdu autobusu, ma postać:
(2)
gdzie:
LS(t) – funkcja intensywności uszkodzeń systemu, czyli funkcja intensywności
zakłóceń przejazdu odcinka pasa autobusowego, wywołanych manewrami
związanymi z parkowaniem,
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li(t) – funkcja intensywności uszkodzeń i-tego elementu systemu, czyli zakłóceń przejazdu autobusów, związanych z parkowaniem na stanowisku i.
Jako punkt odniesienia przyjęto godzinę szczytu (porannego lub popołudniowego). Model można uprościć stosując średnie intensywności zakłóceń przejazdu,
takie same dla każdego stanowiska parkingowego, niezależnie od jego lokalizacji
na odcinku. Wówczas średnia intensywność manewrów może być mnożona przez
liczbę umownych stanowisk n. W proponowanym podejściu samą intensywność
zakłóceń zamodelowano jako iloczyn prawdopodobieństw pojawienia się w tym
samym czasie i miejscu parkującego samochodu P(SO) oraz nadjeżdżającego autobusu P(A), co można zapisać wzorem:
(3)
Powyższe prawdopodobieństwa mogą być wyznaczane z uwzględnieniem czasu
zajęcia wydzielonego pasa przez autobusy i manewrujące samochody, przypadającego na jedno stanowisko parkingowe (rysunek 3).

Rys. 3. Rzeczywisty i modelowy obszar konfliktu na linii: autobus poruszający się po wydzielonym pasie ruchu – parkujący samochód
Źródło: opracowanie własne

Czas zajęcia wydzielonego pasa przez autobus rozdzielono na czas decyzji kierowcy autobusu oraz czas potrzebny na bezpieczne zatrzymanie przed manewrującym pojazdem. Czas decyzji zdefiniowano jako czas, w którym kierowca autobusu,
po zdiagnozowaniu możliwości wykonywania manewru parkowania lub wyjazdu
z parkingu – podejmuje decyzję o zwolnieniu (czasem zatrzymaniu) lub zmianie
pasa ruchu. Natomiast czas potrzebny do bezpiecznego zatrzymania określono
jako przewidywany przez kierowcę czas przeznaczony na ewentualne zahamowanie z akceptowalnym przez pasażerów opóźnieniem. Ostatecznie, średnia intensywność zakłóceń przejazdu autobusu będzie miała postać:
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(4)
gdzie:
n
– liczba umownych stanowisk parkingowych na odcinku,
a, b – współczynniki uciążliwości manewru – odpowiednio: wjazdu na stanowisko i wyjazdu ze stanowiska,
lwj , lwy – średnia intensywność odpowiednio: wjazdów i wyjazdów samochodów na przeciętnym stanowisku parkingowym, w ciągu godziny szczytu
(porannego lub popołudniowego) [P/h],
tSO,wj , tSO,wy – średni czas trwania manewru, odpowiednio: wjazdu na stanowisko
i wyjazdu ze stanowiska parkingowego [s],
QA – natężenie ruchu autobusów w godzinie szczytu [P/h],
tA,d – średni czas pobytu autobusu w strefie potencjalnego konfliktu, podczas
przejazdu z zamierzoną prędkością [s] (wyznaczany na podstawie czasu
decyzji i czasu potrzebnego do łagodnego zatrzymania autobusu [s].
4. Wpływ zwiększenia liczby manewrów na straty czasu autobusów
Powyższy model wykorzystano do analizy zwiększenia prawdopodobieństwa
konfliktu autobusów poruszających się wydzielonym pasem i samochodów wykonujących manewry związane z parkowaniem.
4.1. Założenia ogólne
W pierwszej kolejności przeanalizowano, w jakim czasie kierowca autobusu,
widząc manewrujący pojazd jest w stanie zdiagnozować sytuację i podjąć decyzję
o ewentualnym zwolnieniu (lub zatrzymaniu), bądź o kontynuowaniu jazdy z dotychczasową prędkością. Nie chodzi tu jednak o hamowanie awaryjne (także może
mieć miejsce), ale o każdą zmianę prędkości, skutkującą wydłużeniem czasu przejazdu w stosunku do czasu przejazdu niezakłóconego. Ponieważ nie ma wyników
podobnych badań w warunkach polskich, oparto się na czasie reakcji kierowców.
Założono wstępnie, że czas reakcji zawodowego kierowcy to 1,5 – 2,0 s. Jednak,
w tak krótkim czasie możliwa jest tylko szybka reakcja na bodziec. W przypadku
decyzji o kontynuowaniu jazdy, bez widocznego zagrożenia, potrzeba więcej czasu.
Dlatego pod uwagę wzięto wartości z przedziału 3-7 s. Długość drogi pokonywanej w czasie decyzji równym 3, 5 i 7 s zobrazowano na rysunku 4.
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Rys. 4. Zależność długości odcinka przejeżdżanego przez autobus w trakcie podejmowania decyzji
o ewentualnym zwolnieniu lub opuszczeniu wydzielonego pasa od prędkości jazdy.
Źródło: opracowanie własne

Podczas 5 s, autobus jadący z prędkością 30 km/h, przejeżdża 42 m. Ponieważ
autobusy po wydzielonych pasach często poruszają się z prędkością 40 km/h i wyższą
[3] – w dalszej analizie postanowiono nie brać pod uwagę dłuższych czasów decyzji.
Przeanalizowano także czas dojazdu autobusu do punktu ewentualnego konfliktu,
pod uwagę wzięto hamowanie z opóźnieniem ruchu od 0,8 m/s2 do jeszcze akceptowalnej przez pasażera wartości 1,6 m/s2. Długości drogi hamowania w zależności od
prędkości jazdy oraz wielkości opóźnienia zaprezentowano na rysunku 5.
Przykładowo, przy założeniu, że autobus jadący z prędkością 30 km/h hamuje
z opóźnieniem na poziomie 0,8 m/s2 – droga hamowania to aż 43 m. Gdyby przyjąć wartość 1,4 m/s2 będzie to „tylko” 25 m. Zdecydowano, że w dalszej analizie
brane będą pod uwagę tylko opóźnienia z zakresu 1,0 – 1,4 m/s2, jako faktycznie
odzwierciedlające łagodne hamowanie autobusu.

Rys. 5. Zależność długości odcinka przejeżdżanego przez autobus w trakcie hamowania z zadanym
opóźnieniem od aktualnej prędkości jazdy
Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie długości odcinka przejeżdżanego podczas podejmowania decyzji
o ewentualnym zwolnieniu oraz długości odcinka przejeżdżanego podczas bezpiecznego hamowania wyznaczono czasy zajęcia przez autobus strefy potencjalnego konfliktu na wydzielonym pasie ruchu (rysunek 6).

Rys. 6. Czas zajęcia przez autobus strefy potencjalnego konfliktu na wydzielonym pasie ruchu
Źródło: opracowanie własne

W modelu zastosowano także współczynniki uciążliwości wjazdu na stanowisko i wyjazdu ze stanowiska parkingowego, które uwzględniają zachowania kierowców samochodów względem przejeżdżających autobusów. Zarówno na podstawie przeprowadzonych pomiarów, jak również w oparciu o doświadczenia z badań
prowadzonych w przeszłości [1] ustalono, że w przypadku wjazdu na stanowisko
kierowcy zasadniczo nie liczą się z ruchem autobusów, gdyż muszą wcześniej zająć
pas autobusowy i poruszając się nim szukają wolnego miejsca. Natomiast w przypadku wyjazdów ze stanowiska sytuacja jest inna, znakomita większość kierowców zwleka z możliwością wyjazdu do momentu, w którym w bliskiej odległości
nie ma żadnego autobusu. Problem pojawia się wówczas, gdy ograniczona jest
widoczność, a autobus porusza się szybko. Dlatego zaproponowano przyjęcie wartości współczynników uciążliwości wjazdu i wyjazdu - 1,0 oraz 0,50. Wartości te
zostaną wykorzystane w obliczeniach prawdopodobieństwa konfliktu na linii: parkujący samochód – przejeżdżający autobus. Średnie intensywności wjazdów i wyjazdów oraz średnie czasy trwania tych manewrów – przyjęto zgodnie z punktami
2.3 i 2.4.
4.2. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parkujący pojazd, w stanie obecnym
Prawdopodobieństwa konfliktu na poszczególnych fragmentach analizowanego odcinka wyznaczono z uwzględnieniem powyższych założeń, z tym że ze względu na bardzo duży zakres uzyskiwanych wyników ograniczono się do czasu zaję-
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cia strefy konfliktu, przy opóźnieniu równym 1,0 m/s2. Wzięto także pod uwagę
średnie prędkości przejazdu autobusów, określone na podstawie badań własnych
(dotychczas nie publikowanych) notowane na odcinkach międzyprzystankowych:
* odcinek: przystanek „Jubilat” – przystanek „Cracovia” – 26 km/h (szczyt
poranny) i 23 km/h (szczyt popołudniowy),
* odcinek: przystanek „Cracovia” – przystanek „AGH” – 31 km/h (szczyt
poranny) i 29 km/h (szczyt popołudniowy).
Przyjęto średnie natężenie ruchu pojazdów transportu zbiorowego na poziomie 125 P/h (w tym 40 autobusów komunikacji miejskiej) w godzinie szczytu
porannego oraz 121 P/h (w tym 40 autobusów komunikacji miejskiej) w godzinie
szczytu popołudniowego). Wyznaczone wartości prawdopodobieństw wystąpienia
konfliktu zamieszczono w tabeli 7.
Tabela 7. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parkujący pojazd w stanie
obecnym
Lp.
1
2
3
4

Odcinek
przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
ul. Krupnicza – przystanek „AGH”

Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu
godzina szczytu
godzina szczytu
porannego
popołudniowego
0,019
0,016
0,009
0,010
0,036
0,028
0,009
0,007

Największy wpływ manewrów parkowania na przejazd autobusów ma miejsce na najdłuższym odcinku, gdzie liczba potencjalnych konfliktów jest najniższa.
Średnio co czwarty pojazd jest blokowany, czyli blisko 5 w tylko jednej godzinie
szczytu porannego, w tym, statystycznie rzecz ujmując, 2 autobusy komunikacji
miejskiej. Uzyskane wyniki wskazują na nieco mniejszą uciążliwość parkowania
dla ruchu autobusów, niż wynika to z zapisu video dla jednego z fragmentów
odcinka, gdzie nieco ponad 2,0 % wszystkich pojazdów transportu zbiorowego
było w mniejszym lub większym stopniu blokowanych przez parkujące pojazdy.
Na pozostałych odcinkach uciążliwość manewrów związanych z parkowaniem jest
znacznie mniejsza, jednak należy pamiętać, że prędkość jazdy i tak jest ograniczona, między innymi z powodu ograniczeń widoczności.
4.3. Scenariusze wzrostu rotacji na stanowiskach parkingowych
Trudno dzisiaj dokładnie oszacować, jakie będą rzeczywiste skutki wprowadzenia strefy płatnego parkowania, jednak można z wysokim prawdopodobieństwem założyć, że nastąpi wzrost liczby manewrów związanych z parkowaniem.
Na przykład w Warszawie [5] tuż po wprowadzeniu strefy, średni czas parkowania
w ścisłym centrum miasta zmniejszył się z 2,3h do 1,5 h.
Kierowcy znają już zasady panujące w krakowskiej strefie parkowania, a obszar
okalający Al. Trzech Wieszczów jest celem wielu podróży. Dlatego pod uwagę
wzięto tylko scenariusze istotnego wzrostu rotacji na miejscach parkingowych zlo-
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kalizowanych wzdłuż pasa autobusowego. Dla uproszczenia przyjęto, że wskaźniki
rotacji będą takie same na stanowiskach zlokalizowanych na wszystkich czterech
fragmentach odcinka.
* Scenariusz 1: wskaźnik rotacji równy 2,0 P/4h, co odpowiada zmianie parkującego pojazdu na każdym stanowisku średnio co 2 h,
* Scenariusz 2: wskaźnik rotacji równy 3,0 P/4h, co odpowiada średniemu
czasowi parkowania na poziomie 1,5 h,
* Scenariusz 3: wskaźnik rotacji równy 4,0 P/4h, w którym założono, że na
każdym stanowisku nastąpi wymiana pojazdów średnio co 1 h.
4.4. Wyniki symulacji
Dla wszystkich trzech scenariuszy przeprowadzono symulację prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktów na linii: przejeżdżający autobus – pojazd wykonujący manewr parkowania. W celu zapewnienia porównywalności wyników
założono takie same prędkości przejazdu, jak w stanie obecnym. Nie zmieniano
także innych parametrów obliczeń. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 8 i 9.
Tabela 8. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parkujący pojazd dla poszczególnych scenariuszy wzrostu wskaźnika rotacji w godzinie szczytu porannego
Lp.

Odcinek

1
2
3
4

przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
ul. Krupnicza – przystanek „AGH”

Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu
Scenariusz 1
Scenariusz 2
Scenariusz 3
wr =2 P/4h
0,027
0,013
0,060
0,013

wr =3 P/4h
0,035
0,017
0,076
0,017

wr =4 /4h
0,052
0,024
0,114
0,025

Już ziszczenie się scenariusza 2 skomplikuje przejazd pojazdów transportu zbiorowego, szczególnie w okresie szczytu porannego. Gdy spełni się scenariusz 4,
w szczycie porannym przejazd co 9 pojazdu transportu zbiorowego będzie zakłócony w wyniku samego faktu odbywania manewrów parkowania na pasie autobusowym. Uciążliwości w okresie popołudniowym, choć mniejsze – także nie będą
bez znaczenia.
Tabela 9. Prawdopodobieństwo konfliktu na linii przejeżdżający autobus – parkujący pojazd dla poszczególnych scenariuszy wzrostu wskaźnika rotacji w godzinie szczytu popołudniowego
Lp.

Odcinek

1
2
3
4

przystanek „Jubilat” – ul. Smoleńsk
ul. Smoleńsk – przystanek „Cracovia”
przystanek „Cracovia” – ul. Krupnicza
ul. Krupnicza – przystanek „AGH”

Prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu
Scenariusz 1
Scenariusz 2
Scenariusz 3
wr =2 P/4h
0,017
0,010
0,035
0,007

wr =3 P/4h
0,021
0,013
0,045
0,009

wr =4 /4h
0,032
0,019
0,068
0,014
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Trudno dzisiaj dokładnie określić (badania własne w tym zakresie wciąż trwają), jaki będzie łączny efekt zakłóceń ruchu autobusów na skutek ich kumulacji.
Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której większa (niż dotychczas) liczba pojazdów
korzysta z pasa autobusowego, wpływając nie tylko na ruch autobusów, ale także
taksówek oraz pojazdów skręcających w prawo. W tej sieci wzajemnych oddziaływań najsłabszą pozycję będzie miał autobus komunikacji miejskiej, ze względu
na mniejszą mobilność oraz odpowiedzialność kierowców za wielu pasażerów znajdujących się w pojeździe. Przeciętna strata czasu w stosunku do przejazdu niezakłóconego, na krótkim 96 m filmowanym odcinku wynosi 15 s, co jest wartością
znaczącą, szczególnie uwzględniwszy liczbę pasażerów tą stratą dotkniętych.
5. Wnioski końcowe
Nie będzie łatwo znaleźć skutecznego rozwiązania problemu wynikłego ze
wzrostu rotacji parkowania. Nasuwające się od razu rozwiązanie polegające na
utworzeniu pasa manewrowego między pasem autobusowym, a chodnikiem nie
ma zastosowania ze względu na brak miejsca. Skutecznym rozwiązaniem byłaby
niewątpliwie zmiana położenia pasów autobusowych i utworzenie pasów przykrawężnikowych lewych. Wymagałoby to jednak budowy wysepek przystankowych.
W świetle dyskusji nad budową linii tramwajowej, raczej byłoby to dzisiaj trudne.
Dlatego warto się więc zastanowić, czy nie jest to ostatni dogodny moment na
usunięcie parkowania przykrawężnikowego wzdłuż Al. Trzech Wieszczów i umożliwienia pasom autobusowym pełnienia ich podstawowej roli, którą jest prowadzenie ruchu pojazdów transportu zbiorowego. W przeciwnym wypadku pas autobusowy w coraz większym stopniu będzie przypominał pas manewrowy, a nie jedno
z najbardziej efektywnych rozwiązań usprawniających ruch autobusów.
Taki krok został już wykonany na innym odcinku Al. Trzech Wieszczów i przyniósł pozytywne efekty w postaci skrócenia czasu przejazdu autobusów [15].
Działanie takie miałoby jeszcze jeden pozytywny aspekt. Odzyskany w ten sposób teren można wykorzystać do poprawy warunków ruchu pieszego, ewentualnie
przeznaczyć go dla potrzeb ruchu rowerowego.
Prawdą jest, że nawet słabiej działające pasy autobusowe w warunkach wzmożonego ruchu są lepsze od pasów ogólnodostępnych, jednak nie powinien to być
punkt odniesienia. Punktem tym powinny być maksymalne możliwości funkcjonalne, szczególnie wysoka prędkość przejazdu. Badania nad sprawnością pasów
autobusowych, w tym nad wpływem parkowania przykrawężnikowego będą kontynuowane, także z zastosowaniem metod stochastycznych.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono doświadczenia zebrane na przestrzeni 14 lat
funkcjonowania strefy parkowania płatnego niestrzeżonego SPPN w Warszawie. Funkcjonowanie
SPPN pomimo występowania wielu pozytywnych efektów rodzi również problemy, które częściowo
wynikają z obowiązujących przepisów i są dość typowe, spotykane także w innych polskich miastach. W artykule omówiono zagadnienia związane z: wyznaczeniem granic obszaru objętego płatnym parkowaniem, wysokością opłat, skutecznością kontroli i egzekwowania opłat parkingowych
oraz zachowaniami użytkowników strefy.
Słowa kluczowe: płatne parkowanie w centrum miasta, strefa parkowania płatnego niestrzeżonego, SPPN, granice strefy płatnego parkowania, kontrola i egzekwowanie opłat parkingowych

Wstęp
Stosowanie opłat za parkowanie w centrach miast tylko z pozoru jest zadaniem
prostym. Znane są przypadki, wykorzystywania płatnego parkowania i opłat za
parkowanie jako elementu gry politycznej w wyborach do władz miejskich. Opłaty są też przedmiotem niektórych inicjatyw społecznych w miastach, które za cel
stawiają sobie ich likwidację (np. [1]). Są też kontestowania mieszkańców przepisów wprowadzających płatne parkowanie i skutecznego ich zaskarżania [2]. Stosowanie mechanizmu płatnego parkowania w miastach nie ułatwia też obowiązująca ustawa [3]. Ogranicza ona możliwość efektywnego projektowania i wdrażania
stref płatnego parkowania i realizacji zasadniczych celów polityk i strategii transportowych, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju (np. [4]). Biorąc powyższe pod uwagę samorządy stają przed dylematem czy i w jaki sposób wdrażać
płatne parkowania, czy może to być dobry i skuteczny instrument oddziaływania
na zachowania komunikacyjne, czy warto się angażować w ewentualny dalszy rozwój stref płatnych. Przedstawienie argumentów na świadczących na rzecz rozwoju
stref płatnego parkowania w miastach, badanie występujących problemów z ich
1
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funkcjonowaniem oraz wskazanie sposobów ich przezwyciężania może stanowić
przyczynek do efektywniejszego działania na rzecz ograniczania roli samochodów
w centrach polskich miast.
Czy płatne parkowanie jest koniecznością?
Następstwem dużej liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi
jest, obok wzrostu natężeń ruchu, wzrost zapotrzebowania na miejsca przeznaczone do przechowywania samochodów (miejsca i place postojowe, parkingi, garaże).
Najwyraźniej problemy parkingowe odczuwalne są w centrach miast. Tam z największą siłą ujawniają się trudności w znalezieniu miejsc krótkotrwałego postoju
lub nawet chwilowego zatrzymania pojazdu.
Problemy związane z parkowaniem pojazdów wynikają z wyczerpywania
się dostępnej przestrzeni, która może być przeznaczona na parkowanie wraz ze
zwiększaniem liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi. Współwystępują one z procesem obniżania sprawności funkcjonowania systemów transportowych oraz pogorszania jakości środowiska naturalnego i jakości przestrzeni
miejskiej. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń miast zagranicznych wiadomo, że przeciwdziałanie negatywnym procesom wywoływanym przez rosnącą liczbą pojazdów nie przynosi rezultatów przy zastosowaniu takich działań
jak rozbudowa sieci ulicznej i parkingów, czy też powiększanie przepustowości
systemu metodami inżynierii ruchu. Nieskuteczne okazało się także stosowanie złożonych, wspomaganych komputerowo systemów sterowania ruchem na
większych obszarach, zorientowanych wyłącznie na potrzeby ruchu samochodów
osobowych.
Przedsięwzięcia te podejmowano przede wszystkim w tych miejscach, gdzie
występowały największe trudności ruchowe, tj. w obszarach centralnych miast.
W rezultacie stosowania takiej polityki dość szybko okazało się, że:
• zmniejszenie zatłoczenia ulic i parkingów przez rozbudowę infrastruktury
drogowo-parkingowej zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem, prowadzi do
zmian struktury miast, czego wyraźnym przejawem jest rozlewanie się zabudowy (suburbanizacja) oraz zmiana charakteru obszarów śródmiejskich,
• podwyższanie przepustowości układów ulicznych poprzez stosowanie klasycznych metod inżynierii ruchu jest nieskuteczne, ponieważ w warunkach stłumionego popytu wszelkie uzyskane rezerwy przepustowości są
niemal natychmiast wypełniane zwiększonym ruchem samochodowym, co
w praktyce oznacza pogłębianie problemu i dodatkowo pogarszanie stanu
środowiska (bez poprawy warunków ruchu pojazdów),
• stosowanie złożonych systemów sterowania ruchem, zorientowanych głównie na potrzeby jednej kategorii użytkowników sieci ulicznej, nie jest efektywnym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie systemu transportowego miasta.
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Ponieważ możliwości przekształcania miejskich systemów transportowych
w sposób inwestycyjny są ograniczone (głównie z przyczyn ekonomicznych, ale
również przestrzennych) podstawowe znaczenie należy przypisać umiejętności
wpływania na zachowania użytkowników systemu transportowego, prowadzącego do:
• zmiany sposobu użytkowania poszczególnych fragmentów przestrzeni komunikacyjnej,
• zmiany sposobu odbywania podróży (środki transportu),
• zmiany okresów odbywania podróży oraz
• zmiany sposobu użytkowania samochodów,
Celem powinno być uzyskanie korzystnych efektów ze społecznego punktu widzenia.
Przedstawione podejście wymaga także nowego podejścia do organizacji ruchu
i parkowania, tj. zarządzania ruchem i zarządzania parkowaniem. Jako podstawowe metody lub instrumenty zarządzania ruchem wymienia się:
• ograniczenia dostępności wybranych obszarów dla wybranych grup pojazdów (np. ograniczenia dla pojazdów nie spełniających norm emisji spalin
(np. Berlin, Kopenhaga, Rzym, Mediolan),
• opłaty za wjazd do wybranych obszarów (np. Londyn, Sztokholm),
• organizację parkowania, w tym opłaty za parkowanie w wybranych
obszarach,
• uspokojenie ruchu,
• ograniczanie liczby pojazdów wjeżdżających na wybrane odcinki ulic lub do
newralgicznego obszaru (rozwiązania praktycznie nie stosowane w polskich
miastach).
Odpowiednia organizacja parkowania i stosowanie opłat, ustalonych na poziomie równoważącym popyt z podażą miejsc parkingowych służą poprawie warunków funkcjonowania systemu transportowego, w tym:
• racjonalizacji wykorzystania miejsc parkingowych, zgodnie z priorytetami,
które wynikają z założeń polityki transportowej,
• ograniczeniu zainteresowania dojazdami (np. do pracy) samochodem i zajmowania – w najbardziej atrakcyjnych rejonach i w najbardziej atrakcyjnym
czasie – miejsc parkingowych i tym samym zwiększeniu dostępności obszaru (dla krótkotrwałego parkowania) dla korzystających z różnorakich jego
funkcji (np. handlowych, usługowych, kulturowych),
• eliminacji parkowania niezgodnego z przepisami,
• zmniejszeniu uciążliwości związanych z parkowaniem dla otoczenia, w tym
także dla ruchu (niekorzystnego zmniejszania przepustowości ulic i pogarszania bezpieczeństwo ruchu, w związku z niewłaściwym parkowaniem),
• przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni, ograniczenia terenu przeznaczonego na parkowanie,
• zachowaniu równowagi między pojemnością układu ulicznego i podażą
miejsc parkingowych,
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• zmniejszeniu spiętrzenia ruchu samochodowego w godzinach dojazdów
i powrotów z pracy,
• zmniejszeniu natężeń ruchu samochodów w obszarze, a przez to ograniczeniu uciążliwości dla środowiska (hałas, spaliny) i zanieczyszczeń,
• eliminacji ruchu pojazdów szukających wolnych miejsc do parkowania „searching traffic”,
• zwiększeniu roli komunikacji zbiorowej w obsłudze obszaru.
Realizacja ww. celów była podstawą wdrożenia w lipcu 1999 r. w centralnym
obszarze Warszawy Stref Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN).
Czternaście lat doświadczeń
Od czternastu lat funkcjonowania SPPN w Warszawie ,Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej prowadzi badania parkowania oraz badania zachowań komunikacyjnych użytkowników systemu [5, 6, 7]. Wyniki tych
badań były między innymi prezentowane w publikacjach [8, 9, 10].
Zgodnie z oczekiwaniami po wdrożeniu płatnego parkowania nastąpiła zmiana
rozkładu czasów parkowania, w kierunku zwiększenia się udziału krótkich czasów
parkowania (rys. 1-2). Skrócił się także średni czas parkowania oraz zwiększyła się
rotacja pojazdów (tabl. 1).

Rys. 1. Rozkład długości czasu parkowania w badanych sektorach SPPN przed wprowadzeniem płatnego parkowania, kwiecień 1999 r.
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Rys. 2. Rozkład długości czasu parkowania w badanych sektorach SPPN po wprowadzeniu płatnego
parkowania, październik 1999 r.
Tablica 1. Średnie długości czasu parkowania i rotacja pojazdów w analizowanych sektorach w okresie
8.00-18.00
Badania przed
wprowadzeniem płatnego parkowania
rotacja
średnia długość czasu parkowania
pojazdów
[godz.]
3,40
2:20

Badania po
wprowadzeniu płatnego parkowania
rotacja
średnia długość czasu parkowania
pojazdów
[godz.]
4,65
1:29

Obserwacje płatnej strefy w Warszawie na przestrzeni lat pozwoliło na zidentyfikowanie szeregu problemów związanych z jej funkcjonowaniem. Tylko niektóre
z nich udało się rozwiązać. Z czasem skorygowano pierwotnie źle ustalone granice SPPN, co skutkowało koncentracją parkowania (często w sposób niezgodny
z przepisami) na ulicach dochodzących do granicy strefy SPPN (rys. 2, 3). Rozwiązanie problemu nastąpiło dopiero po 10 latach funkcjonowania, wraz z rozszerzeniem granic strefy płatnej, co miało miejsce w latach 2009 i 2013 r.
Szacuje się (na podstawie badania WBR 1998 przed wprowadzeniem i badań po
wprowadzeniu SPPN), że wprowadzenie opłat za parkowanie w pierwszym okresie
funkcjonowania SPPN spowodowało zmniejszenie liczby dojazdów samochodami
do obszaru śródmiejskiego o 25-30%. Niemniej jednak w pomiarach ruchu wykonywanych w tym okresie (przed i po wprowadzeniu SPPN) przez Zarząd Dróg
Miejskich nie zauważono zmian w natężeniach ruchu samochodowego na trasach
prowadzących do Centrum, a w przypadku mostu Poniatowskiego odnotowano
nawet niewielkie zwiększenie ruchu (tabl. 2). Nie jest to problem bezpośrednio
związany z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, niemniej jednak wyniki
pomiarów ruchu wskazują, że należy mieć ograniczone oczekiwania, jeśli chodzi
o wpływ płatnego parkowania na redukcję ogólnego natężenia ruchu pojazdów
w mieście. W warunkach „uśpionego” popytu przestrzeń zajmowana dotychczas
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przez użytkowników systemu rezygnujących z podróżowania, w związku z wprowadzeniem opłat, jest praktycznie natychmiast zajmowana przez innych, którzy
wykorzystują „zwolnione miejsce na drodze”. Dodatkowo w okresach pomiędzy
godzinami szczytu z uwagi na większą dostępność obszaru dzięki większej rotacji
pojazdów, natężenia ruchu na drogach dojazdowych do strefy płatnego parkowania mogą być nawet nieznacznie większe.

Rys. 3. Przykład początkowo błędnie wyznaczonej granicy strefy SPPN i koncentracji parkowania na
ul. Książęcej, problem rozwiązany w wyniku rozszerzenia strefy płatnej w latach 2009 i 2013.
Tabl. 2. Dobowe pomiary natężeń ruchu na moście Poniatowskiego w Warszawie (z wykorzystaniem
systemu APR) przed i po wprowadzeniu systemu SPPN [6]
Natężenie ruchu
w przekroju przed
wprowadzeniem
SPPN [Poj./doba]

Data pomiaru

Natężenie ruchu
w przekroju po
wprowadzeniu
SPPN [Poj./doba]

Zmiana
natężenia
ruchu

Poniedziałek, 12.04.99

59 146

Poniedziałek, 18.10.99

61 780

4%

Wtorek, 13.04.99

61 643

Wtorek, 19.10.99

62 484

1%

Środa, 14.04.99

62 612

Środa, 20.10.99

62 835

0%

Czwartek, 15.04.99

61 554

Czwartek, 21.10.99

63 366

3%

Piątek, 16.04.99

63 283

Piątek, 22.10.99

64 904

3%

Razem, 5 dni pomiarowych
przed wprowadzeniem SPPN

308 238

Razem, 5 dni pomiarowych
po wprowadzeniu SPPN

315 369

2%

Data pomiaru
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W kolejnych latach wraz z przyzwyczajaniem się użytkowników SPPN do
funkcjonowania strefy, zwiększeniem liczby miejsc do parkowania w centralnym
obszarze miasta funkcjonujących poza SPPN (np. zwiększenie liczby parkingów
kubaturowych w nowych obiektach) oraz zmniejszeniem odczuwalnych kosztów
parkowania (zbyt małe stawki opłat w niektórych obszarach SPPN oraz niska wartość kary za brak opłaty – 50 zł) efekt polegający na skutecznym oddziaływaniu
strefy płatnej na zachowania komunikacyjne mieszkańców ulegał stopniowemu
osłabieniu.
Zdecydowanie za niskie stawki opłat (nominalnie opłata za pierwszą godzinę
parkowania jest tylko o 60 gr większa niż 14 lat temu) powodują nagminny braki
wolnych miejsc do parkowania w centralnych obszarach strefy (tabl. 3). Fakt ten
oraz trudności w znalezieniu wolnych miejsc do parkowania na obrzeżach strefy,
zwiększa natężenia ruchu samochodowego związanego z poszukiwaniem miejsc do
parkowania oraz przyczynia się do zjawiska parkowania niezgodnego z przepisami.
Tabl. 3. Aktualna i historyczne stawki za parkowanie w systemie SPPN w Warszawie
Rok wprowadzenia stawki
1999
2001
2003
2008 (stawka aktualna)

Opłata za pierwszą godzinę [zł]
2,40
2,60
2,00
3,00

Wysokość stawek opłat wynika z ustawy o drogach publicznych [3]. Wartości
narzucane na szczeblu krajowym, uniemożliwiają samorządom ustalanie własnych
stawek opłat z uwzględnieniem analiz cenowej elastyczności popytu i podaży w zależności od atrakcyjności i popytu na parkowanie w poszczególnych obszarach
SPPN i tym samym w dużym stopniu pozbawiają samorządy tego instrumentu
polityki transportowej. Brak możliwości podwyższenia stawek godzinowych i stosowania stawek progresywnych (powyżej trzeciej godziny parkowana) ogranicza
skuteczność płatnego parkowania w najbardziej atrakcyjnych rejonach miasta.
Pomimo niedostosowania opłat do warunków wynikających z popytu, ich odczuwalność jest dodatkowo pomniejszana w związku z niedostateczną kontrolą
przestrzegania zasad obowiązujących w SPPN, w tym wnoszenia opłat. Problem
ten występował od samego początku istnienia strefy SPPN i nie został rozwiązany
do tej pory. Nagminne jest unikanie opłat za parkowanie, czy też przekraczanie zaplanowanego czasu parkowania. W okresie tuż po uruchomieniu SPPN tylko ok.
18% kierowców unikało zakupu biletów parkingowych lub parkowało dłużej niż
wykupiony czas parkowania [6]. W roku 2007 r w badaniach przeprowadzonych
na objętej SPPN ulicy Emilii Plater, udział samochodów bez wykupionego biletu
wynosił już 36%, a udział samochodów z przekroczonym czasem parkowania aż
22% [11]. W podobnych badaniach przeprowadzonych w roku 2011 na ul. Ludnej udział samochodów bez wykupionego biletu przekraczał 52%, a w roku 2012
43% [12].
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Niedostateczna kontrola opłat za parkowanie w strefie SPPN znajduje swoje odzwierciadlenie w wynikach badania skuteczności egzekwowania opłat przeprowadzonych w dniu 3 września 2009 r. (czwartek) w godz. 12:30 – 13:30 na
9 ulicach w obszarze SPPN. Badanie wykonano na próbie 1722 zaparkowanych
pojazdów. Wynika z nich, że 90% kierujących pojazdami unika kary, na 9,8% kierujących nakładana jest opłata dodatkowa (eufemistycznie nazywana karą za brak
opłaty lub przekroczony czas parkowania), a tylko 0,2% pojazdów jest unieruchamianych za pomocą blokady (np. rys. 4).
bez mandatu
90.0%

z blokadą
0.2%

z mandatem
9.8%

Rys. 4. Skuteczność egzekwowania kar za brak opłaty lub przekroczony czas parkowania w SPPN
(źródło: opracowanie własne).

Innym ciągle słabo rozwiązanym problemem, związanym z kontrolą
przestrzegania przepisów parkowania jest duży udział parkowania w miejscach
niebezpiecznych (np. zasłanianie widoczności) lub naruszających przestrzeń zarezerwowaną dla pieszych i rowerów (fot. 1 - 6).

Fot. 1. Przykład parkowania niezgodnego
z przepisami – ul. L. Narbutta [11]

Fot. 2. Przykład nie dostosowania się do zasad
organizacji ruchu na ul. Ludnej,
oraz na ul. Solec [12]
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Fot. 3. Pojazd zagrażający brd
(archiwum własne)
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Fot. 4. Pojazdy parkujące poza wyznaczonymi
miejscami do parkowania, zagrażające brd
(źródło: archiwum własne)

Inne zidentyfikowane problemy związane z funkcjonowaniem SPPN to:
• Sposób oznakowania strefy płatnej wymagający ustawienia bardzo dużej
liczby znaków D-18, oznaczających początki i końce odcinków z wyznaczonymi miejscami do parkowania. Rozwiązanie takie wpływa bardzo niekorzystnie na jakość przestrzeni śródmiejskich ulic.
• Sposób wyznaczenia miejsc do parkowania (oznakowanie linią P-18) w dużej części z wykorzystaniem powierzchni chodnika, co jest nieestetyczne
i w wielu przypadkach nie zabezpiecza przed tarasowaniem i blokowaniem
ruchu pieszego i rowerowego (rzadko stosowane są rozwiązania z wykorzystaniem innych faktur i kolorów nawierzchni, czy też fizycznych wygrodzeń
w postaci ogrodzeń łańcuchowych, czy obiektów „małej zieleni” w celu odseparowania ruchu pieszego od zaparkowanych pojazdów).
• Sposób utrzymania miejsc parkingowych – niszczenie nawierzchni zwłaszcza gdy miejsca postojowe są wyznaczane z wykorzystaniem chodników
(uszkodzone płyty chodnikowe pod ciężarem samochodów) oraz jakość
utrzymania zimowego (odśnieżanie miejsc parkingowych i usuwanie pryzm
śniegu).

Fot. 5. Przykład zniszczeń nawierzchni chodnika
Fot. 6. Przykład poważnych utrudnień ruchu
w strefie płatnej w związku z parkowaniem
pieszego szczególnie osobom starszym i z wózkami.
pojazdów. Ulica E. Plater w Warszawie
Ul. Poznańska w Warszawie
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Wnioski
Pomimo występowania szeregu problemów, dość typowych w warunkach polskich miast, 14 lat funkcjonowanie strefy płatnej w Warszawie wypada ocenić
pozytywnie. Do głównych korzyści wynikających z funkcjonowania SPPN można
zaliczyć:
• ograniczenie dojazdów samochodami do śródmieścia Warszawy i zajmowania na długi czas ogólnodostępnych miejsc parkingowych,
• ułatwienie możliwości zaparkowania samochodu w obszarze śródmiejskim
(dzięki skróceniu średniego czasu parkowania i zwiększonej rotacji
samochodów),
• częściowe uporządkowanie parkowania poprzez wyznaczenie miejsc do parkowania (efekt osiągnięty na niektórych odcinkach ulic),
• przyzwyczajenie użytkowników systemu transportowego do korzystania
z płatnej infrastruktury drogowo-parkingowej,
• umożliwienie zaparkowania osobom niepełnosprawnym (zarezerwowane
miejsca dla osób z odpowiednimi identyfikatorami).
Przedstawione problemy związane z funkcjonowanie strefy płatnego parkowania można i należy rozwiązywać. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że należy dążyć do stosowania jasnych i czytelnych zasad parkowania w strefie płatnej.
Powinno to oznaczać:
− stosowanie zasady, zgodnie z którą parkowanie pojazdu w liniach rozgraniczających drogi publicznej jest możliwe wyłącznie na miejscach wyznaczonych, a miejsca te są objęte opłatami,
− stosowanie zasady pobierania opłat na wydzielonych parkingach, także tych
które służą obsłudze obiektów miasta/zarządcy systemu (dawanie dobrego
przykładu),
− większe niż dotychczas dostosowanie wysokości opłat abonamentowych dla
mieszkańców strefy płatnej (także z ich różnicowaniem w zależności od podstref) do kosztów utrzymania miejsc parkingowych,
− ograniczanie liczby wydawanych abonamentów, np. z wprowadzeniem
możliwości uzyskania przez właściciela mieszkania położonego w strefie
płatnej tylko jednego abonamentu na zasadach preferencyjnych (ze zwykłą
odpłatnością za abonament) oraz kolejnych abonamentów za wyższą opłatę
(za każdy kolejny abonament wyższa opłata).
W dłuższej perspektywie, także po odpowiednich zmianach legislacyjnych,
a zwłaszcza po uwolnieniu ograniczeń nakładanych na samorządy:
− weryfikację dotychczasowych wysokości opłat abonamentowych z wprowadzeniem zróżnicowania w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu (minimum z podziałem na dwie kategorie ≤2,5 t i > 2,5 t),
− różnicowanie stawek opłat w zależności od spełnianych norm emisji spalin,
− stosowanie progresywnej opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPPN; wysokość opłaty dodatkowej
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powinna wzrastać za każde kolejne wykroczenie popełnione w ciągu 12
miesięcy, np. o kolejne 50 zł do wysokości 250 zł,
− wprowadzenie abonamentu z kartą Eko dla posiadaczy pojazdów samochodowych napędzanych silnikami elektrycznymi lub hybrydowymi (spalinowo-elektrycznymi), np. uprawniającego do 50% zniżki za parkowanie.
W celu ułatwienia działań podejmowanych na szczeblu samorządowym konieczna jest zmiana podejścia ustawodawców, tak by zwiększyć samodzielność
miast w wykorzystywaniu mechanizmów polityki transportowej, w tym jeśli
chodzi o płatne parkowanie. Szansą w tym względzie może być uchwalenie nowej ustawy o samorządach (założenia do tej ustawy zostały przyjęte przez rząd
11 czerwca br. [14]). Wraz z nią nastąpiłoby zniesienie ograniczeń dotyczących
ustalania wysokości opłat parkingowych i górnej granicy stawek. Pozwoliłoby to
na zastosowanie metod analiz cenowej elastyczności popytu do określania zasad
funkcjonowania stref płatnego parkowania.
Należy także pamiętać, że prawidłowe funkcjonowanie strefy zależy od uszczelnienia systemu (wyeliminowania lub co najmniej poważnego ograniczenia) przypadków parkowania bez opłat i parkowania niezgodnego z przepisami Ustawy
o ruchu drogowym. Dotyczy to parkowania:
− niezgodnego z oznakowaniem – np. niewłaściwego ustawienia samochodu
na miejscu do parkowania, przekroczenia linii wyznaczającej miejsce do parkowania, itp.;
− w miejscach niewyznaczonych (co skutkowałoby zwiększeniem liczby zaparkowanych samochodów ponad liczbę dostępnych miejsc do parkowania
ustalonych dla strefy);
− kosztem przestrzeni zarezerwowanej dla pieszych (na chodnikach bez pozostawienia wymaganej szerokości chodnika).
Uszczelnienie systemu wymaga zwiększenia skuteczności działania służb kontrolnych zarządcy systemu, Straży Miejskiej i Policji, w tym:
Służby kontrolne strefy płatnej
Skrócenia czasu niezbędnego na kontrolę pojazdu
(np. poprzez stosowanie elektronicznych metod kontroli m.in. z możliwością automatycznego odczytu
poprawności abonamentu lub kart parkingowej.
Dostosowania liczby pracowników prowadzących
kontrolę do potrzeb (zwiększenie obsady kadrowej).
Zbudowania i wykorzystywania bazy danych o pojazdach i osobach korzystających ze strefy i popełniających wykroczenia połączonej z urządzeniami będącymi w dyspozycji służb kontrolnych w terenie.

Straż Miejska/Policja
Zwiększenia stopnia egzekwowania poprawności parkowania także poprzez zdecydowanie częstsze stosowanie metody odholowywania pojazdów w sytuacji
gdy zagrażają one bezpieczeństwu ruchu (np. wywołują ograniczenie widoczności) lub blokują ruch oraz
blokowania pojazdów.
Dostosowania liczby funkcjonariuszy działających na
rzecz kontroli parkowania).

Celem działań powinno być wywołanie przekonania wśród korzystających ze
strefy płatnej, że parkowanie niezgodne z przepisami lub nieopłacenie postoju wiąże się nieuchronnie z otrzymaniem mandatu karnego lub wezwania do wniesienia
opłaty dodatkowej.

36

Brzeziński A., Dybicz T.

Bibliografia
[1] http://www.mmpoznan.pl/425872/2012/9/18/chca-zlikwidowac-straz-miejska-oplaty-za-parkowanie-i-obnizyc-ceny-biletowztm?category=news
[2] http://info.elblag.pl/37,31738,Po-zmianach-w-SPP-Nawet-80-procmniej-wplywow-w-stosunku-do-poprzednio-pobieranych-oplat.htm
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Art. 13b. Ust.
2.). Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115.
[4] Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st Warszawy z dnia 10.10.2006 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 7.10.2010 roku.
[5] Badanie zachowań parkingowych i poziomu ruchu w przededniu wdrożenia Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie.
Politechnika Warszawska, maj 1999.
[6] Badanie zmian zachowań parkingowych i poziomu ruchu po wdrożeniu
Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego w Śródmieściu Warszawy.
Politechnika Warszawska, grudzień 1999.
[7] Badanie zmian zachowań parkingowych w Śródmieściu Warszawy. Politechnika Warszawska, czerwiec 2000.
[8] Dybicz T., Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego
parkowania w Śródmieściu Warszawy. Konferencja Naukowo-Techniczna
Polityka Parkingowa w Miastach, Zakopane, czerwiec 2000.
[9] Dybicz T., Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego
parkowania w Centrum Warszawy. Transport Miejski nr 9, 2000.
[10] Dybicz T., 10 dni bezpłatnego parkowania w Warszawie. Transport Miejski nr 1, 2004.
[11] Krakowiak A., Warunki parkowania w zależności od strefy miasta na
przykładzie Warszawy. Praca dyplomowa inżynierska, Zakład Inżynierii
Komunikacyjnej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska,
Warszawa, luty 2008.
[12] Skibińska M. Ocena i analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania
w wybranym obszarze miasta. Praca dyplomowa inżynierska, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Warszawa, grudzień 2012.
[13] Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze miasta stołecznego
warszawy do roku 2035. WYG International Sp. z o.o., Warszawa, październik 2009.
[14] Założenia ustawy samorządowej. Dziennik Urzędowy MAC, czerwiec
2013. https://mac.gov.pl/ustawa-samorzadowa/

Nr 1(100)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2013

ZNACZENIE SYSTEMU P+R NA LINIACH KOLEJOWYCH
W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ1
Andrzej Brzeziński

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

dr inż., Wydział Inżynierii Lądowej PW, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, a.brzezinski@il.pw.edu.pl

mgr inż., Wydział Inżynierii Lądowej PW, Al. Armii
Ludowej 16, 00-637 Warszawa, k.jesionkiewicz@il.pw.
edu.pl

Tomasz Dybicz
dr inż., Wydział Inżynierii Lądowej PW, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, t.dybicz@il.pw.edu.pl

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące systemu P+R w Warszawie i aglomeracji warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem parkingów P+R położonych
w pobliżu stacji kolejowych. Jednym z głównych celów badań było wyznaczenie czynników, które
wpływają na atrakcyjność parkingów P+R oraz na stopień ich wykorzystywania. Kompleksowość wykonanych badań polegała na objęciu obserwacjami samochodów parkowanych nie tylko
na zorganizowanych parkingach P+R, ale również samochodów parkowanych poza nimi, np.
w celu uniknięcia opłaty parkingowej. Zbadano jaką rolę pełnią poszczególne parkingi P+R
oraz cały system P+R w aglomeracji warszawskiej i jaki może być potencjalny wpływ systemu
na wzrost liczby podróży odbywanych kolejami podmiejskimi. Przedstawione wnioski mogą zostać
wykorzystane do planowania kolejnych parkingów P+R, zmian organizacji istniejących parkingów P+R oraz w pracach planistycznych związanych rozwojem systemów transportu w miastach
i w aglomeracjach.
Słowa kluczowe: Parking P+R, system „Parkuj i jedź” w Warszawie, system „Parkuj
i jedź” w aglomeracji warszawskiej, badania wykorzystania parkingów, podział zadań przewozowych

Wstęp
Rozwój gospodarczy Warszawy i związany z tym wzrost aktywności użytkowników systemu transportowego (wzrost ich ruchliwości) oraz dekompozycja przestrzenna aglomeracji i wynikające z tego powiększanie się obszarów zamieszkania
poza granicami miasta centralnego, powoduje wzrost zapotrzebowania na podróże
o charakterze aglomeracyjnym. Głównym problemem stają się wówczas podróże
dojazdowe, związane z pracą i szkołą pomiędzy strefą około warszawską a Warszawą wykonywane w godzinach ruchu szczytowego. Jeśli są wykonywane samochodami, wywołują presję na rozwój układu drogowego, co z kolei zderza się ze
strategią transportową i polityką przestrzenną Warszawy, które narzucają zasady
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Brzeziński A. 34%, Dybicz T. 33%, Jesionkiewicz-Niedzińska
K. 33%
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zrównoważonego rozwoju i konieczność podejmowania działań na rzecz zwiększania atrakcyjności transportu zbiorowego i ograniczania dostępności centrum
miasta dla samochodów osobowych.
Szczególną rolę ma w tym to odegrania szynowy system transportu, zbudowany z siedmiu promienistych linii kolejowych (do: Grodziska Mazowieckiego,
Tłuszcza, Mińska Mazowieckiego, Otwocka, Nasielska, Błonia i Warki) i linii lekkiej kolei WKD (do Grodziska Mazowieckiego). Zapewnia on bezpośrednie połączenia z większością miast aglomeracji. W samej tylko Warszawie długość linii
wynosi 93 km i zlokalizowanych jest 8 stacji i 40 przystanków. W sumie z 39 gmin
położonych w całości bądź w większej części w obszarze aglomeracji warszawskiej,
aż 28 ma zapewnioną obsługę transportem szynowym.
System kolejowy aglomeracji jest zatem dobrze rozwinięty i jego znaczenie
w przewozach kolejowych z roku na rok rośnie. Przyczynia się do tego rosnąca
atrakcyjność oferty przewozowej (wysokie częstotliwości kursowania, poprawiający się standard taboru) i dość duży zasięg wspólnego biletu (na podróże wewnątrz
Warszawy i do części gmin przyległych).
Wzdłuż linii kolejowych następuje także rozwój zabudowy mieszkaniowej, także w granicach Warszawy. Kolej zaczyna być postrzegana jako atrakcyjny środek
transportu nie tylko dla osób nie posiadających samochodów, ale także dla tych,
dla których koszty codziennych dojazdów samochodami do pracy (koszty traconego czasu na dojazd, zatłoczenia, parkowania itd.) są zbyt duże. Okazuje się, że
coraz częściej korzystanie z transportu zbiorowego nie jest wynikiem zbyt słabej
motoryzacji, ale jest powodowane innymi czynnikami. Przykładem mogą być wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów kolei w latach 20102011 r. [1].

Rys. 1. Preferencje korzystających ze stacji kolejowej w Pruszkowie (linia Warszawa- Grodzisk Maz.
Odpowiedź na pytanie: „Dlaczego korzystają Państwo z kolei?”.
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System „Parkuj i jedź” w Warszawie i na Mazowszu
Na przestrzeni kilku ostatnich lat notuje się ciągły wzrost przewozów pasażerskich transportem kolejowym na terenie aglomeracji warszawskiej i całego woj.
mazowieckiego. Roczne raporty jednego z głównych przewoźników świadczących
usługi przewozowe zasadniczo na terenie aglomeracji warszawskim (Spółka KM)
mówią o corocznym wzroście przewozów na poziomie ponad 2 mln pasażerów
(w roku 2005 spółka zanotowała liczbę przewiezionych osób na poziomie ok.
40 mln, a w 2011 wzrósł on do ponad 54 mln) [2]. Wzrost znaczenia transportu
kolejowego w aglomeracji warszawskiej pobudził zainteresowanie wykonywaniem
podróży łączonych (w systemie P+R i B+R) zwłaszcza w grupie motywacji związanych z dojazdami do pracy i do szkoły. Na terenie Warszawy początki rozwiązań systemowych sięgają roku 2007 (pierwsze parkingi P+R Metro Marymont
i P+R Połczyńska). W kolejnych latach następował dynamiczny rozwój systemu
praktycznie w całej aglomeracji. W czerwcu 2013 r. w Warszawie i aglomeracji
funkcjonowały już 20 parkingi, oferujące ok. 4,5 tys. miejsc parkingowych dla samochodów i prawie 700 miejscami dla rowerów. Za rozwój systemu odpowiadają
dwaj niezależni organizatorzy: Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) na terenie
Warszawy i Koleje Mazowieckie (KM) na ciągach linii kolejowych w aglomeracji
warszawskiej.

Rys. 2. System P+R zarządzany przez ZTM (w granicach Warszawy) i KM w aglomeracji
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Tabela 1. Parkingi P+R zarządzane przez ZTM i KM (Warszawa i aglomeracja). Dane na podstawie
wewnętrznych zestawień ZTM (2012 r.) i KM (2013 r.)
P+R

Zarządca

Metro Młociny I i II
Metro Wilanowska
Metro Marymont
Metro Stokłosy
Połczyńska
Anin SKM
Metro Ursynów
al. Krakowska
Wawer SKM
Metro Imielin
CH Wileńska
PKP Niedźwiadek
PKP Brwinów
PKP Celestynów
PKP Ożarów Maz.
PKP Teresin
PKP Żyrardów
PKP Mińsk Maz.
PKP Błonie
Razem:

ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
ZTM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

Typ
Liczba miejsc Liczba miejsc Przesiadki na transport
parkingu dla samochodów dla rowerów
zbiorowy (szynowy)
kubaturowy
1058
70
metro/tramwaj
kubaturowy
275
30
metro/tramwaj
kubaturowy
391
28
metro/tramwaj
placowy
102
12
metro
placowy
500*
20
tramwaj
placowy
83
70
kolej
placowy
166
100
metro
kubaturowy
415
100
tramwaj
placowy
133
144
kolej
kubaturowy
236
0
metro
kubaturowy
265
5
kolej/tramwaj
kubaturowy
345
24
kolej
placowy
47
10
kolej
placowy
47
10
Kolej
placowy
41
9
kolej
placowy
57
9
kolej
placowy
50
20
kolej
placowy
140
18
kolej
placowy
150
9
kolej
4501
688
*duża część z tych miejsc jest obecnie podnajmowana

W Warszawie system „Parkuj i jedź” funkcjonuje głównie w oparciu o I linię metra. Dwa parkingi zlokalizowane są przy liniach tramwajowych (parking
Połczyńska i al. Krakowska). Jedynie cztery parkingi: Anin SKM, Wawer SKM,
PKP Niedźwiadek i CH Wileńska są zlokalizowane przy linii kolejowej. System
charakteryzuje się bardzo wysokim standardem. Parkingi są oznakowane, dozorowane, ogrodzone a dla stałych użytkowników transportu zbiorowego w zasadzie
bezpłatne (wymagane jest jedynie posiadanie co najmniej biletu dobowego komunikacji miejskiej). Utrzymanie takiego standardu generuje jednak wysokie koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne. Koszty budowy jednego miejsca parkingowego na
parkingach kubaturowych wahają się w przedziale od 25 do 45 tys. zł. Na realizację parkingów placowych ponoszone są mniejsze nakłady, od 3 do 24 tys. zł za
miejsce w zależności od lokalizacji. Koszty eksploatacyjne w Warszawie wahają się
w przedziale od 1 do 2,5 tys. zł za 1 miejsce P+R rocznie (dane za rok 2012 [3]).
Poza Warszawą system jest zorganizowany w nieco inny sposób. Parkingi przy
przystankach kolejowych powstają wyłącznie w poziomie terenu. Ich standard
techniczny jest dobry, ale są płatne i z ulgami dostępnymi jedynie dla posiadaczy
biletów okresowych na kolej (koszt parkowania dla użytkowników kolei wynosi
20 zł miesięcznie za samochód lub motocykl i 5 zł za rower). Koszty inwestycyjne
systemu organizowanego przez KM nie przekraczają 13 tys. zł za jedno miejsce
P+R (dane za I kwartał 2013 r. [3]).
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Wykorzystanie parkingów P+R
Parkingi funkcjonujące przy przystankach kolejowych w Warszawie są dość dobrze wykorzystywane, chociaż nie tak intensywnie jak przy stacjach metra, w pobliżu których średnie wykorzystanie jest na poziomie 99% i gdzie wjazd (np. na
parking P+R Metro Młociny) jest zamykany ok. 8:30-8:45 z uwagi na osiągniecie
100% napełnienia [4].
Tabela 2. Wykorzystanie parkingów P+R przy liniach kolejowych (średnie i maks.) w Warszawie
w roku 2012 r [3]
Średnie wykorzystanie
(12 miesięcy)
66%
47%
88%

P+R
Anin SKM
Wawer SKM (2012)
CH Wileńska

Maksymalne napełnienie
(październik)
80%
65%
99%

Znaczenie słabiej, tj. w ok 50% wykorzystywane są parkingi P+R funkcjonujące poza granicami Warszawy (tabela 3, rys. 4 i 5), przy czym nie jest to spowodowane małym zainteresowaniem użytkowników taką formą podróżowania, ale
unikaniem dodatkowych kosztów związanych z opłatami za parkowanie. Z badań parkowania wykonanych w roku 2013 wynika, że liczba samochodów de facto
uczestniczących w systemie P+R, ale zaparkowanych poza zorganizowanymi parkingami („na dziko”) jest blisko dwukrotnie większa!
Tabela 3. Wykorzystanie parkingów P+R poza granicami Warszawy (marzec 2013 r. [3])
Stopień
wykorzystania
parkingu

Udział parkingu P+R
w zapotrzebowaniu na
parkowanie

Udział parkowania P+R poza
zorganizowanym systemem

Brwinów

49%

35%

65%

Ożarów Maz.

66%

25%

75%

Błonie

47%

45%

55%

Teresin

39%

34%

66%

Celestynów

36%

44%

56%

Mińsk Maz.

58%

21%

79%

średnie wykorzystanie:

49%

34%

66%

Lokalizacja P+R
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Rys. 4. Struktura parkowania (na/poza zorganizowanym parkingiem typu P+R) w rejonie przystanków kolejowych w otoczeniu Warszawy. Badanie wykonane w dniu roboczym w IV kwartale 2012 r.
i I kwartale 2013 r.

Rys. 5. Liczba zaparkowanych samochodów poza parkingiem zorganizowanym typu P+R na tle dostępnych miejsc do parkowania w zorganizowanym systemie P+R. Badanie wykonane w dniu roboczym w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r.

Opłaty za parkowanie na parkingach P+R zniechęcają do korzystania ze zorganizowanej formy tej usługi. Nie wpływa to jednak istotnie na popyt na parkowanie, który najczęściej przenosi się na tereny wokół przystanków i powoduje zajmowanie niemal każdej wolnej przestrzeni, głównie w pasach drogowych.
Zorganizowanie systemu lub jego brak nie ma decydującego wpływu na popyt
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i zachowania użytkowników. Takie przykłady odnotowano zarówno na terenie
Warszawy jak i w aglomeracji.

Fot. 1. Rowery zaparkowane
w rejonie wejścia na peron kolejowy
w Brwinowie

Fot. 2. Samochody zaparkowane
w rejonie stacji kolejowej
Warszawa Zachodnia

Fot. 3. Samochody zaparkowane
w rejonie przystanku kolejowego
Sulejówek Miłosna

Fot. 4. Samochody zaparkowane
w rejonie przystanku kolejowego
Warszawa Płudy

Użytkownicy P+R
Badania wykonane w latach 2009-2013 na terenie Warszawy [1, 5] i aglomeracji [6, 7] na czterech liniach kolejowych do Warszawy (linia Otwocka, Legionowska, Mińska i Grodziska) umożliwiły opisanie przystanków kolejowych
z punktu widzenia ich znaczenia w przewozach (liczby użytkowników) oraz cech
i znaczenia systemu P+R (rys. 6).
W badaniach stwierdzono, że przystanki kolejowe poza granicami Warszawy
(w obszarze aglomeracji) są lepiej wykorzystywane przez pasażerów niż przystanki położone wewnątrz granic miasta ale o znaczeniu peryferyjnym. Są zatem potencjalnie bardziej atrakcyjne dla lokalizowania parkingów w systemie P+R. Na
przystankach peryferyjnych liczba osób wsiadających do kolei nie przekraczała
zwykle 200 osób/godzinę szczytu. Wyjątkiem jest przystanek Warszawa Wesoła
na linii do Mińska Maz., który jako pierwszy przystanek wewnątrz I strefy bileto-
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wej, licząc od granicy miasta, koncentruje większą liczbę wsiadających (535 osób
w godzinie szczytu). Przy czym i tak jest on słabiej wykorzystywany w porównaniu
do najbardziej popularnych przystanków na terenie aglomeracji, takich jak Grodzisk Maz. czy Pruszków, gdzie liczba wsiadających jest przeciętnie dwukrotnie
wyższa.

Rys. 6. Liczba podróżujących w systemie P+R na tle liczby wsiadających do kolei w godzinie szczytu
porannego. Badanie wykonane w dniu roboczym. [1, 5, 6, 7]

Zainteresowanie wykorzystywaniem kolei znajduje także wyraz w skali P+R.
Największą liczbę parkujących pojazdów na terenie aglomeracji warszawskiej zidentyfikowano w rejonie stacji Grodzisk Maz. (w zależności od dnia ok. 400-500
samochodów). Parkowanie jest w tym przypadku organizowane przez gminę Grodzisk Maz., na 4 niskonakładowych parkingach placowych (bez utwardzonej nawierzchni, ochrony, bramek wjazdowych itp.).
Na terenie Warszawy i aglomeracji udział systemu P+R w dojazdach do przystanków kolejowych mieści się w przedziale od 10 do 30% (rys. 6). Największy
(powyżej 20%) zidentyfikowano na przystankach Warszawa Wola Grzybowska
(29%), Warszawa Wesoła (28%), Grodzisk Maz. (28%), Milanówek (27%), Warszawa Płudy (24%) oraz Warszawa Praga (21%). Atrakcyjność systemu P+R (nie

ZNACZENIE SYSTEMU P+R NA LINIACH KOLEJOWYCH W AGLOMERACJI...

45

licząc jakości przesiadki na system transportu zbiorowego) wynika najczęściej
z trzech czynników: położenia granicy I i II strefy biletowej (wywołującej dążenie
do parkowania w I strefie w związku z tańszym biletem na przejazd), dostępności
przystanku kolejowego (łatwy dojazd samochodem lub transportem zbiorowym)
i możliwości zaparkowania w rejonie stacji (niekoniecznie na wysokostandardowym parkingu).
Szczegółowe badania przystanków, w tym ankietowanie pasażerów, umożliwiły
także dokonanie rozpoznania źródeł podróży i wykorzystywanych środków podróżowania (sposobu dotarcia do węzła przesiadkowego). Przykładem są wyniki
badań w przywoływanym już przykładzie Grodziska Maz. (badania na próbie 16%
użytkowników przystanku, tj. ponad 200 osób2).

Rys. 7. Źródła podróży do stacji kolejowej Grodzisk Maz. w podziale na sposób dotarcia (czarny punkt
– samochód osobowy (P+R), biały punkt – dojście piesze, szary punkt - dojazd transportem zbiorowym. Rysunek na podstawie danych z [7] - badania wykonane w dniu roboczym

Obserwacje obszaru ciążenia do przystanku kolejowego Grodzisk Maz. i intensywności dojazdów z poszczególnych obszarów pozwoliły ustalić, że 45% podróży
do przystanku przekracza 1,5 km (w tym aż 20% jest dłuższa niż 5 km), czyli odległość atrakcyjną z punktu widzenia organizacji systemu P+R. Przy takiej strukturze odległości porównywalny okazał się być także udział osób dochodzących do
przystanku pieszo i dojeżdżających samochodem (43%3).
2 Użytkownicy rozumiani jako wsiadający do pociągu w godzinach szczytu porannego 7-8 i jadący w kierunku Warszawy.
3 W grupie dojeżdżających samochodem 29% stanowią kierowcy, a 14% pasażerowie samochodów.
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Rys. 8. Użytkownicy stacji kolejowej
Grodzisk Maz. – podział zadań przewozowych.
Badanie wykonane w dzień roboczy [7]

Rys. 9. Użytkownicy stacji kolejowej Grodzisk
Maz. – struktura długości podróży [km].
Badanie wykonane w dzień roboczy [7]

Na podstawie analizy długości podróży można próbować szacować potencjał
wykorzystywania środków transportu. Przy dużym udziale podróży dłuższych
potencjał rozwojowy systemu P+R wzrasta, ale należy go planować rozważnie,
uwzględniając ewentualne ryzyko niepożądanego rezygnowania przez użytkowników systemu transportowego z innych form dotarcia w rejon węzła przesiadkowego (np. transportem zbiorowym, rowerem a nawet pieszo). Zasadniczo rozwój
systemu P+R nie powinien aktywować zbyt krótkich podróży samochodowych,
które są możliwe do zaspokojenia w inny sposób. Efekt taki z punktu widzenia
ogólnych kosztów transportu byłby niepożądany.
Podobne badania przeprowadzono także w obrębie Warszawy, np. na linii Legionowskiej, na przystankach nie objętych dotychczas systemem P+R (tabela 4 i rys. 10).
Tabela 4. Charakterystyki wybranych przystanków kolejowych na tzw. Linii Legionowskiej (w granicach Warszawy). Badania wykonane w dzień roboczy [5]
Przystanek
liczba wsiadających
w godzinie szczytu
udział dojść pieszych
udział dojazdów
samochodami (P+R)
udział dojazdów transportem
zbiorowym
udział dojazdów rowerem
udział podróży do 1,5km
udział podróży 1,5-5km
udział podróży powyżej 5km

Warszawa Choszczówka

Warszawa Płudy

Warszawa Toruńska

60

135

124

66%
26%
(w tym 8% jako
pasażer)

36%
41%
(w tym 16% jako
pasażer)

14%
18%
(w tym 8% jako
pasażer)

-

21%

68%

8%
71%
15%
14%

2%
45%
40%
15%

0%
26%
29%
45%
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Rys. 10. Charakterystyki przystanków kolejowych na tzw. linii Legionowskiej. Badania wykonane
w dzień roboczy [5]

Badania obszarów ciążenia do poszczególnych przystanków (interesujących
z punktu widzenia P+R) wykazały występowanie dwóch typów przystanków.
Przystanków o charakterze ponad lokalnym (np. Warszawa Płudy i Warszawa Toruńska), z ponad połową podróży dłuższych niż 1,5 km, czyli atrakcyjnych z punktu widzenia dla organizacji systemu P+R i przystanków lokalnych (np. przystanek
Warszawa Choszczówka) z ponad połową podróży krótszych niż 1,5 km (czyli
potencjalnie atrakcyjnych dla podróży pieszych, ew. rowerowych). Z kolei analiza wykorzystywanych środków transportu ujawniła trzy modele zachowań: duży
udział podróży samochodowych (Warszawa Płudy - 40% pasażerów kolei), duży
udział transportu zbiorowego (Warszawa Toruńska - 68% pasażerów kolei) i duży
udział podróży pieszych (Warszawa Choszczówka - 66% pasażerów kolei).
Podsumowanie
Obserwacje podróży odbywanych w systemie „Parkuj i jedź” w Warszawie
i aglomeracji oraz badania nad funkcjonowaniem systemu pozwalają ustalić zachowania komunikacyjne użytkowników systemu transportowego, ocenić jakość
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i efektywność funkcjonowania P+R oraz planowanie jego dalszego rozwoju. Obserwacje systemu w miejscach zorganizowanego parkowania oraz tam gdzie parkowanie odbywa się „na dziko”, biorąc jednocześnie pod uwagę plany rozwojowe
gmin pozwalają szacować potencjał systemu P+R na poszczególnych liniach kolejowych w obszarze aglomeracji warszawskiej (bez Warszawy) na poziomie 14 tys.
miejsc parkingowych. Największy potencjał, także z uwagi na duże doświadczenia
wynikające z dotychczasowej organizacji parkingów, ma linia kolejowa do Grodziska Maz., która może obsługiwać system na poziomie około 4,5 tys. miejsc
parkingowych.4
Podsumowując doświadczenia zebrane w aglomeracji warszawskiej można
stwierdzić, że:
1. Przeprowadzone badania potwierdzają, że jest duże zainteresowanie i potencjał dla lokalizowania parkingów P+R w rejonie przystanków kolejowych.
2. Analiza funkcjonowania systemu i badania zachowań komunikacyjnych
użytkowników systemu P+R w rejonie przystanków pozwalają szacować
skalę i znaczenie systemu w aglomeracji Warszawskiej (ok. 14 tys. miejsc
parkingowych).
3. Znacznie większy jest potencjał systemu P+R na przystankach aglomeracyjnych niż w obrębie Warszawy. Wynika to m.in. z większej atrakcyjności
i wykorzystania systemu kolejowego poza granicami Warszawy.
4. Badania ujawniły dwa rodzaje przystanków kolejowych pod względem obszaru oddziaływania, tj. przystanki o charakterze lokalnym i ponad lokalnym, różniącę się udziałem podróży na duże odległości. Przystanki kolejowe
różnią się także z punktu widzenia dominującej formy obsługi (z dominującą obsługą transportem zbiorowym, samochodowymi, pieszo). Ma to wpływ
na atrakcyjność lokalizowania systemu P+R.
5. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na kształt i obszar ciążenia do
przystanku kolejowego są: warunki dojazdu (układ drogowo-uliczny i jakość transportu zbiorowego), przebieg granicy stref biletowych (wpływ na
koszty korzystania z transportu zbiorowego) oraz dostępności miejsca do
parkowania.
6. Przeprowadzone badania wykazały, że system P+R działa pomimo braku
specjalnie dedykowanej infrastruktury. Jakość systemu P+R (budowa specjalnych parkingów i ich wyposażenie) nie ma zatem zasadniczego wpływu
na jego rozwój. Należy jednak zauważyć, że „nienadzorowany” rozwój systemu P+R (parkowanie poza wyznaczonymi parkingami) może prowadzić
do degradacji obszaru w rejonie przystanku kolejowego, a w konsekwencji
spadku efektywności obsługi samego przystanku pozostałymi środkami systemu transportowego, tj. transportem zbiorowym czy rowerowym.
7. Konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów (związanych z parkowaniem) przez użytkowników systemu P+R zniechęca ich do korzystania
4

Wartości liczbowe obliczone na podstawie opracowań [1, 3, 6, 7 i 8]
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z płatnych zorganizowanych parkingów P+R ale nie z samego sposobu odbywania podróży o czym świadczą duże liczby zaparkowanych pojazdów tuż
przy płatnych parkingach. Nasilenie parkowania poza wyznaczonymi parkingami jest zróżnicowane w zależności od lokalizacji parkingu. Warto jest
zatem zwrócić uwagę na możliwość wprowadzania zróżnicowanych opłat
za parkowanie dla poszczególnych parkingów opartych o analizy cenowych
elastyczności popytu.
8. Największe zagrożenia związane z rozwojem systemu P+R to ryzyko ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz aktywowania
zbyt długich podróży samochodowych (dojazd do tańszej strefy biletowej)
i niekorzystne przenoszenie się użytkowników z ekologicznych środków
transportu (transport zbiorowy, pieszy, rowerowy) na transport indywidulany samochodowy (nawet w przypadku krótkich podróży).
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Streszczenie. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania wiąże się z koniecznością podejmowania kontrowersyjnych decyzji. Wynika to faktu, iż użytkownicy systemu parkingowego mają
często rozbieżne oczekiwania i wymagania (dotyczy to zwłaszcza dwóch grup: mieszkańców danego
obszaru i osoby tylko tam pracujące). W niniejszym artykule scharakteryzowano strefę płatnego
parkowania w Krakowie i przedstawiono krótką analizę jej funkcjonowania. Następnie opisano
propozycję rozszerzenia tej strefy o trzy dodatkowe obszary, w których przeprowadzono sondażowe
badania ankietowe wśród użytkowników systemu. Badania te w głównej mierze miały wskazać
gotowość kierowców do uiszczania opłat po wprowadzeniu rozszerzonej strefy. Wyniki ukazują,
złożoność problemu oraz dają powody by sądzić, że znaczna część, przede wszystkim tych osób, których motywacją do przyjazdu i parkowania jest miejsce pracy, będą niezadowolone z wprowadzenia
opłat, lub chcąc uniknąć opłat przesiądą się na inny środek transportu.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, badania ankietowe, polityka parkingowa

1. Wprowadzenie
Problem parkowania staje się coraz ważniejszym zagadnieniem, dotyczącym
zwłaszcza dużych miast i aglomeracji. W polskich warunkach, w miastach powyżej 50
tysięcy mieszkańców wyznacza się strefy płatnego parkowania. Są one organizowane
zazwyczaj w centrach miast, a ich głównym celem jest zarządzanie dostępnością tych
obszarów. Co do wielkości są one zróżnicowane: największe strefy płatnego parkowania
znajdują się w Warszawie (ok. 22 tys. miejsc parkingowych), w Krakowie (ok. 11 tys.
miejsc parkingowych), w Szczecinie (ok. 8,5 tys. miejsc parkingowych), w Poznaniu
(ok. 6 tys. miejsc parkingowych), we Wrocławiu (ok. 2,8 tys. miejsc parkingowych)
i w Łodzi (ok. 1,8 tys. miejsc parkingowych). Wysokość pobieranych opłat w tych
strefach powinna być kompromisem uwzględniającym lokalne uwarunkowania. Zbyt
wysokie będą powodować niewykorzystanie wydzielonych płatnych miejsc parkingo1
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wych i zachęcać do parkowania w miejscach niedozwolonych. Natomiast wprowadzenie zbyt niskiej wysokości opłat może spowodować, że strefa nie będzie spełniać swojej
funkcji, a koszty utrzymania przewyższą przychody. Należy podkreślić fakt, iż górna
wartość opłat za parkowanie jest uregulowana przepisami państwowymi, co w wielu
przypadkach znacznie utrudnia prowadzenie polityki parkingowej.
Polityka parkingowa miasta stanowi bardzo istotny element w dążeniu do
zrównoważonego systemu transportowego. Europejskie miasta w drugiej połowie
XX wieku pomijały „Politykę Parkingową” jako narzędzie mogące wpłynąć pozytywnie na wiele aspektów społecznych w miastach. Była ona głównie wykorzystywana w projektowaniu parkingów, by zwiększać ilość miejsc postojowych. Lokalne
władze miast europejskich pozwalały na bezpłatne parkowanie w każdym miejscu
w mieście - na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach, zabytkowych placach. Takie przyzwolenie powodowało stopniową i nieuniknioną degradację miast,
utrudniając poruszanie się pieszych i rowerzystów, zwiększając zanieczyszczenia
powietrza i zaburzając estetykę tych miejsc [1]. Miasto Kraków konsekwentnie realizuje postulat racjonalizacji wykorzystania istniejących miejsc parkingowych, np.
poprzez stosowanie w coraz szerszym zakresie opłat za parkowanie na terenach publicznych (rozszerzenie obowiązującej strefy parkingowej o siedem dodatkowych
podstref, które będzie obowiązywać od 01.02.2014 roku).
Lata 90. rozpoczęły szybki wzrost wskaźnika motoryzacji w miastach europejskich. Spowodowało to zajęcie przestrzeni publicznej przez parkujące samochody, co
przekłada się na to że pojazd parkujący zajmuje od 15 m2 do 30 m2. Centra miast zaczęły stawać się coraz bardziej zatłoczone i zakorkowane, co miało wpływ na zmianę
kierunku polityki parkingowej. Zmiana kierunku polityki parkingowej była argumentowana chęcią ożywienia centr miast poprzez zredukowanie ilości podróży wykonywanych przy wykorzystaniu komunikacji indywidualnej, zwiększenie znaczenia
komunikacji zbiorowej, wykorzystanie obecnych i planowanych ścieżek rowerowych
oraz możliwości uspokojenia ruchu na wybranych terenach. Skutki wprowadzonych
zmian w polityce parkingowej miast europejskich są imponujące. Na ich przykładzie
można zauważyć ożywienie centr miast, znaczą redukcję podróży prywatnymi samochodami, redukcję hałasu i zanieczyszczenia powietrza oraz pozytywny wpływ na
ogólną poprawę jakości życia w obrębie centr miast [2].
Pomimo sukcesu kilku dużych europejskich metropolii wiele miast, m.in. Kraków, wciąż boryka się z wieloma problemami związanymi z wprowadzaniem stref
płatnego parkowania. Poniżej, zostały opisane wybrane europejskie miasta, których sposób organizacji płatnych stref parkingowych uznawany jest za innowacyjny na tle pozostałych miast.
2. Charakterystyka strefy płatnego parkowania w Krakowie
W warunkach krajowych, strefa płatnego parkowania powinna być oznakowana na wjazdach i wyjazdach odpowiednio znakami D-44 – „Strefa płatnego
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parkowania” i D-45 – „Koniec strefy płatnego parkowania”. Według polskiego
ustawodawstwa strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeśli jest to uzasadnione potrzebami organizacji ruchu, zwiększeniem rotacji pojazdów samochodowych lub
realizacją lokalnej polityki transportowej. Ma to w szczególności na celu ograniczenie dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia
preferencji dla komunikacji zbiorowej.
Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Krakowa dzieli się na trzy podstrefy: P1 (Stare Miasto), P2 (Kazimierz), P3 (rejon Dworca Głównego) - rys. 1.
Obszary te charakteryzują się znacznym deficytem miejsc postojowych. Na obszarze strefy płatnego parkowania wyznaczonym znakiem drogowym D-44 wyznaczone są miejsca postojowe znakami D-18 „Parking” oraz D-18a „Parking-miejsce
zastrzeżone”, wobec czego postój w tych miejscach w godzinach obowiązywania
strefy wymaga wniesienia opłaty.
Opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego na drodze publicznej w strefie
płatnego parkowania uiszcza się za pomocą parkomatów, abonamentów postojowych oraz innych elektronicznych form płatności w wysokości ustalonej w uchwale
Rady Miasta Krakowa Nr XXI/229/11 z dn. 6.07.2011 r. z późniejszymi zmianami.

Rys. 1. Lokalizacja strefy płatnego parkowania w Krakowie (stan - czerwiec 2013 r.)
Źródło: opracowanie własne
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Od zatwierdzenia ostatniej uchwały z dnia 11 lipca 2012 r. opłata za zaparkowanie pojazdu pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.
10:00 – 20:00.
Ustawa ustaliła następujące stawki opłat za kolejne godziny parkowania w
strefie:
- za pierwszą godzinę parkowania – 3,00 zł,
- za drugą godzinę parkowania – 3,50 zł,
- za trzecią godzinę parkowania – 4,10 zł,
- za czwartą i kolejne godziny parkowania – po 3,00 zł za każdą.
Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną
jaka została wrzucona do parkomatu z zaokrągleniem w dół, z zastrzeżeniem, że
minimalna stawka wynosi 1,00 zł.
Właścicielem urządzeń (parkometrów) w strefie P1 i P3 jest Miasto Kraków.
W 2011 roku w poszerzonej strefie P2 parkometry jak również wszelkie urządzenia do kontroli zakupiła firma City Parking, z którą miasto ma podpisaną umowę na okres 5 lat. Firma ta zobowiązała się do zakupu wszystkich niezbędnych
przyrządów do obsługi strefy w zamian za 67,8 % wpływów do parkomatów. Po
upływie określonego w umowie czasu 5 lat, właścicielem zostaje Miasto Kraków.
Wielu kierowców unika uiszczenia opłaty za pozostawienie swoich samochodów w wyraźnie oznakowanej strefie płatnego parkowania. Znaki drogowe
w sposób oczywisty informują kierowcę korzystającego z drogi publicznej o konieczności zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Uiszczenie opłaty
dodatkowej staje się więc wymagalne z chwilą nieopłaconego postoju w strefie.
Zawiadomienie informujące kierowcę o konieczności takiej płatności umieszczone za wycieraczką auta, spełnia jedynie funkcję informacyjną. W przypadku
niezapłacenia wyznaczonej kwoty w terminie ustawowym, należności egzekwuje
(od września 2007 roku) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który przejął wówczas te obowiązki od Zarządu Dróg i Transportu. Tym samym
dłużnikom Gminy Miejskiej Kraków zostaną wysłane upomnienia i wystawione
tytuły wykonawcze.
Właścicielem urządzeń (parkometrów) w strefie P1 i P3 jest Miasto Kraków.
W 2011 roku w poszerzonej strefie P2 parkometry jak również wszelkie urządzenia do kontroli zakupiła firma City Parking.
W roku 2009 wartość dochodów była porównywalna do wartości wydatków
z powodu zakupu przez miasto 315 parkomatów. Na rysunku 2 widać widoczną
tendencję wzrostową dochodów, co świadczy o wysokiej rentowności całej strefy.
Wydatki utrzymania uwzględniają koszty eksploatacji parkomatów i urządzeń do
kontroli, ich serwis i płace pracowników obsługi. Nie wlicza się w to kwot utrzymania Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania jak i części oddziałów Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
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Rys. 2. Dochody i wydatki strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 2005 - 2012
Źródło: opracowanie własne

Ściągalność opłat za parkowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
- rok 2008 (niedokładne dane),
- rok 2009 – 18,5%,
- rok 2010 – 23,3%,
- rok 2011 – 23,5%
- rok 2012 – 33,2%.
Średnia ściągalność po 7 dniach od wystawienia zawiadomienia o popełnieniu
wykroczenia wynosi 25%. Można także zauważyć zwiększenie egzekwowania
opłat w kolejnych latach analizy, co może być spowodowane skuteczniejszą polityką windykacyjną oraz zwiększeniem ilości tytułów wykonawczych.
3. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Krakowie
24 kwietnia 2013 roku na sesji Rady Miasta Krakowa, została podjęta decyzja
o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania. W początkowym projekcie z dnia 25
marca 2013 roku na posiedzeniu Komisji Infrastruktury został poparty, choć nie
jednogłośnie, projekt uchwały, który zakładał stworzenie nowych podstref płatnego parkowania, w tym buforowych P5 i P6. Opłaty za parkowanie miały być o po-
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łowę niższe od normalnych – 1,50 zł za pierwszą godzinę, 1,80 zł za drugą, trzecia
godzina parkowania miała kosztować 2 zł, natomiast kolejna 1,50 zł. Dwudziestominutowy postój był przewidywany za opłatą 50 groszy. Jednak ostatecznie,
większością tylko trzech głosów została podjęta uchwała, która ustaliła trzy nowe
podstrefy P4, P5 i P6 (podzielona na pięć sektorów), na jednakowych warunkach
i cenach jak w obecnie obowiązujących strefach. Rozszerzona strefa parkowania
(rys. 3) obowiązuje od 1 lutego 2013 roku.

Rys. 3. Nowe podstrefy płatnego parkowania w Krakowie mające być wprowadzone
z dniem 1 lutego 2014 roku
Źródło: opracowanie własne

Cała strefa będzie podzielona na sześć podstref (właściciel abonamentu postojowego na jedną z nich nie będzie mógł na jego podstawie parkować w innych). Do
obecnych stref P1 - Stare Miasto, P2 - Kazimierz, P3 (rejon Dworca Głównego)
dojdą odpowiednio kolejne podstrefy płatnego parkowania:
- P4 – zlokalizowana pomiędzy ulicami Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, Wisłą i torami kolejowymi,
- P5 – zlokalizowana na Starym Podgórzu, która będzie ograniczona torami
biegnącymi przez Zabłocie oraz ul. Nowohucką, al. Powstańców Śląskich
i ulicami Kamieńskiego oraz Konopnickiej do ronda Grunwaldzkiego,
- P6 – która zostanie podzielona na pięć sektorów:
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• P6I (os. Oficerskie): między ulicami Mogilską, Lubomirskiego, Rakowicką, Grochowską i rzeką Białuchą,
• P6II osiedla między al. Powstania Warszawskiego i ulicami Grzegórzecką, Francesco Nullo oraz Mogilską,
• P6III (Zwierzyniecki): ograniczony ulicami Komorowskiego i Kraszewskiego oraz al. Focha, a także obejmujący obszar między al. 3. Maja,
parkiem Jordana i ul. Reymonta,
• P6IV (Łobzowski): między ulicami Czarnowiejską, Kijowską i Królewską;
• P6V (Krowoderski): ograniczony ulicami Królewską, Mazowiecką, Wrocławską, Friedleina i Prądnicką;
4. Badania ankietowe
Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród kierowców korzystających
w danej chwili z parkingów przy drogach publicznych na obszarach, które z dniem
1 lutego 2014 r. zostaną objęte obowiązkowymi opłatami za parkowanie, tj. P4,
P5, P6I, P6II P6III, P6IV, P6V. Liczba przeprowadzonych ankiet w danej strefie została uzależniona proporcjonalnie od jej wielkości - łącznie przeprowadzono 210
wywiadów. Ankieta miała na celu sprecyzowanie preferencji obecnych użytkowników i ich chęci dotyczących korzystania w przyszłości z rozszerzonej strefy. Podczas
badań ankietowych uczestnicy zostali zapoznani z zasięgiem planowanych rozszerzeń strefy na przedstawionej mapie oraz planowaną wysokością opłat pojedynczych i abonamentowych. Pytania dotyczyły m.in. kwestii: statusu zawodowego,
częstotliwości parkowania w nowej strefie, powodów parkowania, podejścia respondentów do proponowanych opłat, zmian ich zachowań komunikacyjnych po
rozszerzeniu strefy oraz możliwości zmiany przez nich środka transportu w podróżach realizowanych do tych stref. Badania przeprowadzane zostały w trzech porach
dnia związanych z największą zaobserwowaną rotacją na parkingach:
- pomiędzy godz. 7:30 – 9:30 w trakcie szczytu porannego związanego z dojazdem do pracy,
- pomiędzy godz. 11:30 – 13:30 w trakcie przerwy obiadowej,
- pomiędzy godz. 15:30 – 17:30 w trakcie szczytu popołudniowego związanego z opuszczaniem danego rejonu przez osoby tam pracujące lub osoby
wracające do swojego miejsca zamieszkania.
Największą grupę osób (43,8%), stanowiły osoby, które nie były w żaden sposób związane z badanymi obszarami, czyli np. przyjechały załatwiać sprawy urzędowe, na zakupy lub w odwiedziny do znajomych. Około 27% ankietowanych
stanowili mieszkańcy części miasta, objętej nową strefą. Osoby pracujące w danej
strefie, jak wynika z ankiet, to blisko 30%. Większość z tych badanych udzielało
odpowiedzi, że są pracownikami firmy lub urzędu zlokalizowanego w tej strefie
– odpowiednio po 10,5%. Najmniejszy odsetek wśród ankietowanych stanowili

58

Brzyszcz P., Garczewski W., Szarata A.

przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na terenie nowej strefy (8,1%). Na
pytanie odnośnie częstotliwości parkowania ankietowanych w części miast objętych nową strefą, znaczna większość odpowiadała, że parkują codziennie lub prawie codziennie (44,3% ogółu udzielonych odpowiedzi). Tak znaczna liczba związana jest z miejscem zamieszkania tych osób lub z codziennym dojazdem do miejsca
pracy. 17,1% ankietowanych parkuje kilka razy w tygodniu. Parkowanie na danym obszarze nie częściej niż raz w tygodniu deklaruje 12% ankietowanych a prawie 10% osób udzieliło odpowiedzi informującej o parkowaniu rzadziej niż raz
w tygodniu. Większość z osób udzielających tych odpowiedzi odwiedzało wybrane
rejony miasta w celu: wizyty w urzędach, zakupów lub korzystania z usług. Ponad
16% osób odpowiedziało, że zwykle nie parkują w tej okolicy, a ich obecność była
jednorazowa, najczęściej związana z wizytą w szpitalu lub w urzędzie.
Całościowe wyniki ukazują znaczne niezadowolenie kierowców z wprowadzenia nowych stref płatnego parkowania. Taka opinie wyraziło blisko 63%. Zadowolonych ze zmian jest 37%. Większość z osób pozytywnie przyjmujących nowe
strefy płatnego parkowania to mieszkańcy tych rejonów. Pozytywnymi stronami
tego rozwiązania w ich opinii będzie zmniejszenie zatłoczenia w rejonie ich miejsc
zamieszkania oraz łatwiejsze znalezienie miejsca do parkowania.
Spodziewany wniosek płynie z postrzegania przez kierowców wysokości opłat –
ponad 60% respondentów zaznacza, że opłaty są zdecydowanie za wysokie lub za
wysokie (ponad 70% tej grupy stanowią osoby nie mieszkające w strefach.
W pytaniu dotyczącym częstotliwości parkowania ankietowanych, w przypadku kiedy nowa strefa płatnego parkowania zostanie wprowadzona, parkować tak
samo często zamierza 66% kierowców, z czego można wnioskować, że wprowadzenie zmian w lutym 2014 roku nie zmieni ich nawyków komunikacyjnych. Rzadsze
parkowanie zadeklarowało tylko 32% ogółu badanych osób.
Odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wprowadzenia nowych
stref płatnego parkowania?” kształtowały się podobnie wśród osób pracujących
w analizowanym rejonie i osób, które nie miały żadnego związku ze strefą. Jedynie
wśród mieszkańców odnotowano przeważającą część udzielanych odpowiedzi wyrażającą zadowolenie z proponowanego rozszerzenia strefy płatnego parkowania:
67% uważa, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania spowoduje łatwiejsze
i szybsze znalezienie miejsca postojowego oraz zredukuje ruch poprawiając jakość
życia w danym rejonie.
5. Podsumowanie i wnioski
Badania ankietowe miały charakter poglądowy, lecz ich wyniki stanowią przesłanki do oceny zamierzonych do wprowadzenia zmian w strefach parkowania.
Duży ruch samochodowy oraz zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w analizowanych podstrefach, wyraźnie wskazywało na pełne wykorzystanie przestrzeni
przeznaczonej na parkowanie pojazdów. W godzinach szczytu kierowcy potrze-
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bowali od kilku do kilkunastu minut, na znalezienie wolnego miejsca, gdzie takie
krążenie w celu znalezienia miejsca niejednokrotnie kosztuję kierowcę więcej niż
godzina parkowania. Przyczyną takiego stanu są samochody pozostawione na 8 –
10 godzin przez osoby, które dojeżdżają do pracy w danych rejonach z innych części miasta. Zaistniała sytuacja nie pozostaje bez znaczenia dla jakości życia mieszkańców, a także ma niekorzystny wpływ na zanieczyszczenie powietrza w mieście.
Wprowadzenie odpowiednich regulacji i opłat przyczyniło się do uwolnienia deficytowych miejsc oraz wpłynęło pozytywnie na warunki życia.
Badania ankietowe, w głównej mierze, miały wskazać gotowość kierowców do
uiszczania opłat po wprowadzeniu płatnych podstref w rejonach Krakowa, w których do tej pory za możliwość parkowania samochodu nie pobierano opłat. Wyniki
ukazują złożoność problemu oraz dają powody by sądzić, że znaczna część, przede
wszystkim tych osób, których motywacją do przyjazdu i parkowania jest miejsce
pracy, będą niezadowolone z wprowadzenia opłat, lub chcąc uniknąć opłat przesiądą się na inny środek transportu. Wiele osób jednak nie zmieni swoich przyzwyczajeń i wciąż będą poruszać się samochodem po mieście, jednak parkując pojazd
szukać będą miejsc poza strefami płatnego parkowania. Takie zachowania można zaobserwować wśród osób pracujących w podstrefie P2 (dzielnica Kazimierz),
którzy by uniknąć opłaty pozostawiają swoje pojazdy w rejonie nowo planowanej
podstrefy P5, co spowodowało zatłoczenie północnej części tego rejonu. Podobne
zachowania można będzie, z pewnością, zaobserwować w dzielnicach nie objętych
obowiązkowymi opłatami za parkowanie, już po wprowadzeniu rozszerzenia.
Wprowadzenie zróżnicowanych wysokości opłat, lub różnych długości maksymalnego czasu parkowania powinno wiązać się również z rozpatrzeniem charakteru i funkcji danego obszaru na którym planuje się wprowadzenie opłat. Biorąc
na przykład systemy i rozwiązania miast Europy Zachodniej, w których wysokości
opłat różnią się w różnych strefach, powinno się poddać bardziej szczegółowej analizie dane strefy aby przewidywać ewentualne skutki.
Analiza przedstawiła znaczący odsetek osób, które deklarowały rezygnację
z parkowania w badanych rejonach, co przyczyni się na zmniejszenia ruchu drogowego oraz skróci czas poszukiwania miejsca postoju.. Powstanie kolejnych stref,
z pewnością wpłynie korzystnie na jednostki administracji publicznej i samorządowej, poprzez zwiększenie wpływu z opłat za parkowanie, jeżeli zostanie utrzymana
wysokość ściągalności opłat lub ona się zwiększy.
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Streszczenie. Niniejszy artykuł stanowi przykład analiz ruchu związanego z wybraną
galerią handlową. Obiekty te stanowią bardzo duże generatory ruchu, wpływające na obciążenie
sieci drogowo-ulicznej nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także na większym obszarze.
Przedstawiono w nim zmienność potoków ruchu klientów i samochodów korzystających z galerii,
a także stopnia wykorzystania parkingu. Podjęta została próba zamodelowania udziału komunikacji indywidualnej (mającej bezpośredni związek z obciążeniem parkingu) oraz czasu pobytu
w galerii w zależności od odległości przyjazdu jej klientów.
Słowa kluczowe: galeria handlowa, wykorzystanie parkingu, potoki ruchu

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach w polskich miastach powstają nowe centra handlowe.
Bardzo często są to galerie handlowe czyli obiekty III generacji, które składają
się z bardzo wielu mniejszych sklepów (niekiedy ponad 200), sklepu wielkopowierzchniowego (np. hipermarket spożywczy czy budowlany), a niekiedy także
kompleksu sal kinowych [4]. Takie obiekty są poważnymi generatorami ruchu,
a dodatkowo o dużym zasięgu oddziaływania przez co wpływają na obraz ruchu
nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także na znacznym obszarze miasta.
Dodatkowo badania przeprowadzone w kilkunastu miastach niemieckich [3] dowodzą, że w największym stopniu za wzrost ruchu w mieście odpowiadają właśnie
podróże związane z zakupami – w pozostałych kategoriach podróży obserwuje się
nawet nieznaczny spadek ruchu. Jak wykazują badania niemieckie klienci galerii
handlowych bardzo często korzystają z samochodów, dlatego też bardzo ważnym
zagadnieniem badawczym jest poznanie specyfiki tego ruchu w Polsce. Wprawdzie badania te zostały zrealizowane w roku 2008 (następne planowane są na rok
2014), ale pewne opóźnienie w czasie w rozwoju motoryzacji obserwowane w Polsce w porównaniu z Niemcami sprawia, że uzyskane dane mogą stanowić podstawę dla podobnych analiz wykonywanych obecnie w kraju.
Dotychczas przeprowadzone badania [5] mają charakter pilotażowy i niestety w niepełny sposób oddają problematykę charakterystyki ruchu generowanego
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przez galerie handlowe. Wspomniane analizy [4, 5] dotyczyły wyłącznie godzin
szczytu popołudniowego, gdy skutki oddziaływania tych obiektów na przeciążony
układ transportowy miasta są najbardziej brzemienne w skutki. Dodatkowo pełna
analiza tych pomiarów była utrudniona poprzez niemożność przeprowadzenia ankiety na terenie galerii.
Omawiane w niniejszym artykule pomiary ruchu samochodowego oraz wielkości potoków klientów, a także badania ankietowe przeprowadzono na terenie
dużej galerii handlowej zlokalizowanej w Krakowie. Niestety ze względu na poufność uzyskanych danych (wymóg zarządcy galerii) nie jest możliwym podanie
jakichkolwiek parametrów obiektu, jego lokalizacji w układzie urbanistycznym
czy charakterystyki układu komunikacyjnego w jego sąsiedztwie, bowiem dane
takie umożliwiałyby identyfikację tego obiektu, co byłoby sprzeczne z zawartymi
z zarządcą obiektu ustaleniami.
2. Analiza wyników badań potoków klientów galerii
Badania potoków klientów analizowanej galerii handlowej były prowadzone
w dwóch etapach: najpierw obejmowały zebranie danych o liczbie odwiedzających galerię w poszczególne dni przez 5 kolejnych tygodni na podstawie, których
wybrane zostały dni w które przeprowadzono bardziej szczegółowe pomiary oraz
badania ankietowe. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów dokonano uśrednienia wielkości potoków osób dla poszczególnych dni tygodnia. Najmniejsze potoki
klientów stwierdzono w poniedziałki, które sukcesywnie rosły w kolejne dni robocze: we wtorek (wzrost o 3,8%), w środę (dalszy wzrost o 7,4%) i czwartek (4,4%).
Większy wzrost potoku klientów można stwierdzić w piątki (wzrost o 12,9%,
a w stosunku do poniedziałku o 31,4%). Bardzo duży wzrost potoków można
zaobserwować w soboty (o 30,1% w porównaniu z piątkiem, a z poniedziałkiem
o 71,1%). Największe potoki klientów zaobserwowano w niedzielę (o 9,9% większe niż w sobotę, a w porównaniu z poniedziałkiem o 88%). Ten ostatni wynik
jest jednak mniej wiarygodny bowiem opiera się tylko na jednokrotnym pomiarze
– w pozostałe niedziele okresu pomiarowego funkcjonowanie galerii było mocno
ograniczone. Na podstawie tych analiz do dalszych bardziej szczegółowych badań
wybrane zostały dwa dni: środa jako najbardziej reprezentatywny spośród dni roboczych oraz sobota.
Analizowana galeria handlowa charakteryzowała się tym, że poszczególne wejścia do obiektu przeznaczone były dla klientów wchodzących z parkingów zlokalizowanych w kubaturze obiektu (wokół galerii brak jest parkingów otwartych)
lub z zewnątrz. Umożliwiało to pewną identyfikację środka transportu, z jakiego klienci skorzystali przy dojeździe do obiektu. Na tej podstawie można było
określić udział transportu indywidualnego – określenie wielkości udziału ruchu
pieszego, rowerowego czy udziału transportu zbiorowego było jednak niemożliwe,
gdyż mają oni wspólne wejście do obiektu. Porównując wyniki dla obydwóch dni
pomiarowych [2] można stwierdzić nieznaczną różnicę w wartości średniej pomię-
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Rozkład podrózy w ciągu dnia [%]

dzy obydwoma dniami pomiarowymi (71,2% w środę, 74,8% w sobotę). Analizując zmienność tego parametru w ciągu dnia można zauważyć podobne wyniki
w godzinach popołudniowych (po godzinie 16), natomiast dość istotne różnice we
wcześniejszym okresie. Na podział zadań przewozowych ma w znacznym stopniu płeć klientów. W dni robocze udział transportu indywidualnego wynosi przeciętnie 64,9% dla kobiet, a dla mężczyzn aż 76,1% (różnica 11,2%). W soboty
natomiast różnica ta jest mniejsza, ale nadal znacząca – dla kobiet parametr ten
przyjmuje wartość 69,9%, a dla mężczyzn – 78,5% (różnica 8,6%).
Ponieważ jak już wspomniano w Niemczech [3] badania zachowań komunikacyjnych są systematycznie prowadzone od kilkudziesięciu lat, a ostatnie pochodzące z 2008 roku wykonane zostały na próbie 25000 ankiet gospodarstw domowych (ponad 60000 osób) zlokalizowanych w całym kraju, dokonano porównania
rozkładu podróży związanych z zakupami z wynikami pomiaru ruchu klientów
w analizowanej galerii (rys. 1). Zauważyć można istotne różnice pomiędzy zachowaniami klientów w Niemczech i w analizowanej galerii w Krakowie. W Niemczech największy ruch związany z zakupami można zaobserwować w godzinach
10:00-11:00, który w soboty sukcesywnie maleje, natomiast w dni robocze po
osiągnięciu chwilowego minimum w godzinach wczesno-popołudniowych (13:0014:00) ponownie rośnie, by w godz. 17:00-18:00 osiągnąć dużą wartość. W przypadku analizowanej galerii natomiast ruch w dni robocze rośnie stopniowo od godzin rannych i osiąga swoje maksimum w godz. 18:00-19:00. W sobotę natomiast
ruch narasta stopniowo od godzin porannych i osiąga najwyższy poziom o godz.
12:00-13:00, na którym utrzymuje się do godzin wieczornych (18:00-19:00).
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Rys. 1. Porównanie rozkładu podróży związanych z odwiedzinami analizowanej Galerii z wynikami
badań niemieckich

Różnice pomiędzy analizowaną galerią, a centrami handlowymi w Niemczech
mogą wynikać z odmiennej w aktywności zawodowej kobiet (w Niemczech nadal
znaczna część kobiet nie pracuje zawodowo lub pracuje w niepełnym wymiarze),
a także z krótszego czasu otwarcia obiektów handlowych (wszystkie duże obiekty
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handlowe otwarte są najwyżej do godziny 20) oraz ich zamknięcia w niedziele
(obowiązujące prawo zezwala na otwarcie obiektów handlowych w kilka niedziel
w roku).
W następnej kolejności przeanalizowana została wielkość potoków wjazdowych
i wyjazdowych z parkingu analizowanej galerii w obydwóch dniach pomiarowych.
W tym wypadku różnice pomiędzy obydwoma dniami pomiarowymi były łatwe
do przewidzenia. W dni robocze ruch samochodowy na wjeździe na parking stopniowo rósł do godz. 18:00, by następnie dość gwałtownie maleć. Ruch wyjazdowy
miał podobną charakterystykę przy czym największe jego natężenie odnotowano
w interwale 20:00-21:00. W sobotę natomiast ruch wjazdowy bardzo dynamicznie rósł od godzin porannych i osiągnął swoje apogeum w interwale 12:00-13:00.
Następnie z niewielkimi wahaniami dalej rósł, ale już zdecydowanie mniej dynamicznie by osiągnąć swoje maksimum w interwale 18:00-19:00 (podobnie jak
w dni robocze) i następnie bardzo dynamicznie malał. Ruch wyjazdowy posiadał
podobną charakterystykę tylko był opóźniony w czasie o około 2 godziny. Dokładny przebieg tych parametrów przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Zmienność natężenia ruchu potoku wjazdowego i wyjazdowego z parkingu galerii

Na podstawie liczby wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów i porównania
ich z pojemnością parkingu określono wskaźnik rotacji, który dla dnia roboczego
wyniósł 2,81, a dla soboty 3,68. Nie są to wartości duże, ale pomiary wykonywane
były poza okresem intensywnych zakupów ,jakim jest grudzień czy też okres Świąt
Wielkanocnych.
W kolejnym kroku analiz porównując wzajemnie liczbę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu galerii określono wskaźnik jego wykorzystania
(rys. 3). Jego zmienność jest bardzo podobna do zmienności wielkości natężenia
ruchu na wjeździe na parking. W dni robocze wskaźnik wykorzystania parkingu
rośnie stopniowo od godzin porannych, by koło południa zacząć się stabilizować na
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okres około 2 godzin, by następnie po godzinie 16:00 zacząć dość dynamicznie rosnąć, osiągając swoje maksimum w interwale 18:00-19:00. Następnie zaczyna on
dynamicznie maleć, przy czym pewna liczba parkujących pojazdów w godzinach
wczesno nocnych to samochody pracowników galerii oraz hipermarketu ogólnospożywczego. W soboty natomiast ruch znacznie bardziej niż w dni robocze narasta do godzin południowych, po czym ta dynamika nieco słabnie. Podobnie jak
w dni robocze największe napełnienie parkingu odnotowano w interwale 18:0019:00, a następnie tak samo dynamiczny spadek. Także w soboty późnym wieczorem pozostaje dość znacząca liczba samochodów, które w tym wypadku należą nie
tylko do obsługi galerii, ale także do widzów zlokalizowanego tam multipleksu.

Wskażnik wykorzystania parkingu

0,7
0,6
0,5
0,4

środa
sobota

0,3
0,2
0,1

67
78
89
910
10
-1
11 1
-1
12 2
-1
13 3
-1
14 4
-1
15 5
-1
16 6
-1
17 7
-1
18 8
-1
19 9
-2
20 0
-2
21 1
-2
22 2
-2
23 3
-2
4
01

0

Interwał pomiarowy

Rys. 3. Zmienność stopnia wykorzystania parkingu analizowanej galerii

Analizując wartości stopnia wykorzystania parkingu można stwierdzić, że
posiada on poważne rezerwy pojemności. Należy jednak pamiętać, że pomiary
wykonywane były w przeciętnym okresie zainteresowania galerią, poza okresem
intensywnych zakupów jakimi są okresy przedświąteczne, czy też rozpoczęcia wyprzedaży.
Wraz z pomiarem natężenia ruchu samochodowego na poszczególnych wjazdach na parking prowadzone były także pomiary liczby klientów wchodzących
i wychodzących z galerii poszczególnymi wejściami. Jak już wcześniej wspomniano
można wyraźnie wyróżnić wejścia z parkingu, a więc klientów którzy przybyli samochodami. Porównując te dwie liczby można określić średnie napełnienie samochodu przy dojazdach do tego typu obiektów handlowych (rys. 4).
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Rys. 4. Zmienność napełnienia samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu galerii
w okresie pomiaru

W tym przypadku można stwierdzić istotną różnicę pomiędzy dniami roboczymi a sobotą, nie tylko odnośnie samych wartości tego parametru, ale również
jego zmienności. W dni robocze w godzinach porannych nieznacznie przekracza
ono wartość 1 os./poj., a następnie stopniowo rośnie do wartości 1,5 os./poj., którą
osiąga około godziny 11:00. Wartość ta utrzymuje się na tym poziomie przez około 4 godziny, by następnie wzrosnąć do wartości 1,85 os./poj. w interwale 17:0018:00 i utrzymywać się na tym poziomie przez 3 kolejne przedziały czasowe. Następnie w godzinach późnowieczornych ponownie spada do poziomu 1,6 os./poj.
W sobotę natomiast oprócz godzin rannych, gdy wskaźnik napełnienia pojazdu
ma wartość 1,45, przyjmuje on wartości z przedziału 1,84 ÷ 2,03. Jedynie w godzinach późnowieczornych, podobnie jak w dni robocze, wartość tego parametru
spada do poziomu 1,55.
3. Analiza wyników badań ankietowych klientów galerii
Równolegle z badaniami wielkości potoków klientów zostały przeprowadzone
badania ankietowe klientów galerii. W obydwa dni pomiarowe udało się przeprowadzić po około 900 ankiet. W środę udało się uzyskać stopień ankietowania
4,5%, natomiast w sobotę tylko 2,8% (zdecydowanie wyższa liczba odmów odpowiedzi). Jedno z pytań ankietowych dotyczyło kodu pocztowego miejsca zamieszkania. Dana ta umożliwiała lokalizację miejsca rozpoczęcia podróży, a co za tym
idzie strefy oddziaływania analizowanej galerii. Na tej podstawie można stwierdzić, że w dni robocze w galerii dominuje ruch mieszkańców Krakowa (ponad 3/4
ogółu klientów) lub jego bezpośrednich okolic (powiaty bezpośrednio sąsiadujące z
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miastem – 1/8 klientów), natomiast w weekendy maleje udział mieszkańców Krakowa (spadek udziału o 12%) oraz jego okolic (spadek o 1/3) wśród klientów centrum handlowego, natomiast znacznie rośnie liczba mieszkańców dalej położonych
powiatów województwa (z 6,9% do 16,1%), a nawet spoza Małopolski (z 4,1% do
11,1%). Dokładnie omówione zależności ilustruje tabela 1.
Tabela 1. Źródła podróży klientów rozważanej galerii
Źródło podróży do galerii
Kraków
Gminy sąsiadujące z Krakowem
Pozostałe gminy województwa małopolskiego
Inne województwa

Udział podróży do Galerii z poszczególnych źródeł
Dzień roboczy
Sobota
76,2
64,4
12,8
8,4
6,9
16,1
4,1
11,1

Analizując podróże do analizowanej galerii z większych odległości należałoby
przeanalizować fakt, czy wizyta w niej była jedynym celem podróży do Krakowa
czy też była zrealizowana przy okazji pobytu w tym mieście. Z perspektywy czasu
widać, że ankieta winna być uzupełniona o tego typu aspekty.
Kolejne pytanie ankiety dotyczyło głównego celu podróży do rozważanej galerii. Odpowiedzi różniły się zarówno w zależności od lokalizacji źródła podróży, jak
i dnia tygodnia (tab. 2). W dni robocze ok. 1/3 podróży mieszkańców Krakowa
i jego okolic jest związana z zakupami w zlokalizowanym w galerii hipermarkecie,
około 1/2 z zakupami w pozostałych sklepach galerii, 1/10 z pobytem w kinie lub
jednym z obiektów gastronomicznych, a co 12 z podróży związana jest z pobytem w galerii (shoppingiem). W przypadku klientów dojeżdżających z większych
odległości maleje zainteresowanie zakupami w hipermarkecie, a rośnie zakupami
w innych sklepach galerii. Zainteresowanie pozostałymi aktywnościami pozostaje
na podobnym poziomie podobnym jak mieszkańców Krakowa.
W soboty natomiast maleje zdecydowanie zainteresowanie zakupami w hipermarkecie, a rośnie zakupami w innych sklepach galerii. Dodatkowo ujawniło
się zróżnicowanie w preferencji mieszkańców Krakowa i jego okolic. Około 1/4
Krakowian odwiedzających galerię robi zakupy w hipermarkecie, 58,2% w pozostałych sklepach galerii, 7,5% odwiedza kino lub obiekty gastronomiczne,
a 7,2% spędza w galerii wolny czas. W przypadku mieszkańców okolic Krakowa
tylko 1/8 klientów robi zakupy w hipermarkecie, prawie 3/4 w pozostałych sklepach Galerii, 11% w odwiedza kino lub obiekt gastronomiczny, a niespełna 3%
spędza wolny czas. W przypadku pozostałych miejscowości województwa dalej
maleje zainteresowanie zakupami w hipermarkecie (tylko 7,9%), a rośnie pobytem w kinie czy obiekcie gastronomicznym (do 12,2%) i tzw. shoppingiem (do
5,8%). W przypadku klientów spoza województwa rośnie zainteresowanie zakupami w hipermarkecie (do 10,4%) i tzw. shoppingiem (do 14,6%), natomiast
maleje zakupami w innych sklepach (do 2/3) i odwiedzinami kina czy obiektu
gastronomicznego (7,3%).
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Tabela 2. Zestawienie głównych celów podróży do galerii w zależności od lokalizacji źródła
Źródło podróży do galerii

Kraków
Gminy sąsiadujące z Krakowem
Pozostałe gminy woj. małopol.
Inne województwa
Kraków
Gminy sąsiadujące z Krakowem
Pozostałe gminy woj. małopol.
Inne województwa

Cel wizyty w galerii
Zakupy
Kino,
Inne zakupy
w hipermarkecie
gastronomia
Dzień roboczy
35,4
49,1
9,1
33,6
46,6
11,2
25,8
58,1
9,7
10,8
70,3
10,8
Sobota
27,1
58,2
7,5
13,7
72,6
11
7,9
74,1
12,2
10,4
67,7
7,3

Shopping
6,4
8,6
6,5
8,1
7,2
2,7
5,8
14,6

Na podstawie przeprowadzonych ankiet można było poszukiwać związku pomiędzy udziałem komunikacji indywidualnej, a odległością dojazdu do galerii.
Zgodnie z intuicją inżynierską udział komunikacji indywidualnej rośnie wraz
z odległością dojazdu (tab. 3). Dzieje się tak, gdyż oferta transportu zbiorowego w miastach jest zdecydowanie lepsza w Krakowie, niż na jego obrzeżach.
W przypadku bardziej oddalonych gmin województwa małopolskiego czynnikiem zniechęcającym do korzystania z transportu mogła być zła dostępność analizowanej galerii z dworców kolejowych w Krakowie i dogodne warunki dojazdu
samochodem. W przypadku dojazdu spoza województwa transport publiczny
zyskiwał na znaczeniu – dojazd samochodem był bardziej uciążliwy niż koleją
czy autobusem.
Tabela 3. Udział komunikacji indywidualnej przy dojazdach do rozważanej galerii
Źródło podróży do galerii
Kraków
Gminy sąsiadujące z Krakowem
Pozostałe gminy woj. małopolskiego
Inne województwa
Kraków
Gminy sąsiadujące z Krakowem
Pozostałe gminy woj. małopolskiego
Inne województwa

Udział komunikacji indywidualnej [%]
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Dzień roboczy
49,1
41,1
59,0
70,7
58,9
81,7
88,7
86,7
90,6
59,5
37,5
76,2
Sobota
57,9
48,6
69,6
65,8
51,5
77,5
87,1
80,7
91,5
63,5
50,0
73,2

Analizując wpływ płci na udział transportu indywidualnego można stwierdzić
zdecydowanie wyższe wartości tego parametru w przypadku mężczyzn, zarówno
w dni robocze, jak i w sobotę. Kobiety zdecydowanie natomiast chętniej korzystały z transportu zbiorowego. Trendy zmian wielkości udziału transportu indywidualnego dla obydwóch płci są takie same jak dla ogółu. Brak także jakichkolwiek
zależności w różnicy tego wskaźnika w poszczególne dni pomiarowe. Niższy stan-
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dard obsługi transportem zbiorowym nie jest istotnym czynnikiem zachęcającym
do korzystania z samochodu przy dojazdach do galerii.
Porównując udział komunikacji indywidualnej określony dla dni roboczych
i soboty można stwierdzić istotny jej wzrost (o 1/6) przy dojazdach w obrębie
Krakowa. Jest to wynikiem poprawy warunków poruszania się po mieście w dniu
wolnym od pracy. Tak się dzieje we wszystkich miastach, co szczegółowo potwierdzają badania niemieckie [1]. W przypadku pozostałych lokalizacji źródeł podróży
zmiany są zdecydowanie mniejsze i niekiedy nie przekraczają błędu statystycznego. Jest to wynik zaskakujący, gdyż poprawa warunków ruchu w soboty w porównaniu z dniami roboczymi obserwowana jest także na drogach zamiejskich.
Na podstawie podawanego w trakcie wywiadu ankietowego kodu pocztowego
możliwa była dokładna analiza wpływu odległości dojazdu na udział komunikacji indywidualnej. Ze względu odpowiednią liczebność w poszczególnych klasach
analizę tę przeprowadzono dla źródeł położonych w obrębie Krakowa. Na podstawie znajomości stref przypisanych poszczególnym kodom pocztowym dokonywano wyboru ulicy najbardziej reprezentatywnej dla danej strefy i z wykorzystaniem
odpowiedniego oprogramowania komputerowego szacowano odległość dojazdu
po sieci ulicznej. Następnie poszczególne ankiety były grupowane w zależności od
odległości dojazdu respondentów do galerii i dla poszczególnych grup określano
udział komunikacji indywidualnej osobno dla dnia roboczego oraz soboty (rys. 5).
Niestety uzyskane wyniki mają charakter losowy i trudno jest znaleźć jakąkolwiek
prawidłowość, zarówno ze względu na odległość jak i dzień tygodnia.
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Rys. 5. Zmienność udziału komunikacji indywidualnej w podróżach w zależności
od odległości dojazdu do galerii

Kolejną kwestią poruszaną w przeprowadzonej ankiecie był czas pobytu w galerii. Dla potrzeb niniejszych analiz zostały one przeprowadzone wśród zmotoryzowanych klientów. Otrzymane wyniki były dosyć zaskakujące. Dla dni roboczych
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zauważono pewną logiczną prawidłowość, że im większa odległość z jakiej przybył
klient tym dłużej przebywa on w galerii: 100 minut w przypadku mieszkańców
Krakowa do 152 minut w przypadku przyjezdnych spoza województwa. Niestety
w soboty nie stwierdza się już takiej prawidłowości i parametr ten ma przypadkowy rozkład. Ilustrują to wyniki zestawione w tabeli 4.
Tabela 4. Długość czasu pobytu klientów w zależności od lokalizacji źródła podróży
Źródło podróży do galerii
Kraków
Gminy sąsiadujące z Krakowem
Pozostałe gminy woj. małopolskiego
Inne województwa
Kraków
Gminy sąsiadujące z Krakowem
Pozostałe gminy woj. małopolskiego
Inne województwa

Długość pobytu w galerii [min.]
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Dzień roboczy
100,84
114,7
88,7
106,46
98,5
111,8
132,00
124,6
138,6
152,50
181,7
141,6
Sobota
114,13
119,0
109,8
108,88
127,1
98,5
158,02
137,8
170,4
122,46
127,5
120,0

Bardziej szczegółowa analiza wyników ankiety umożliwiła zbadanie wpływu
na długość pobytu w galerii nie tylko odległości przyjazdu do galerii, ale także
płci. Analizując otrzymane wyniki (tab. 4) trudno wysnuć jakieś wnioski uogólniające. Można stwierdzić, że kobiety dłużej pozostają w galerii niż mężczyźni pod
warunkiem, że przybywają one z Krakowa (w dni robocze o 26 minut, tj. o 29%,
a w soboty już tylko o 9,2 minuty, tj. o 8%) lub spoza województwa małopolskiego
(w dni robocze o 40,1 minuty, tj. o 28%, a w soboty tylko o 7,5 minuty, tj. o 6%).
Mężczyźni pozostają dłużej w galerii, gdy pochodzą z bardziej oddalonych miejscowości od Krakowa (w dni robocze o 14 minut, tj. o 11%, a w soboty aż o 32,6
minuty, tj. o 24%). W przypadku gmin sąsiadujących z Krakowem trend zależy
od dnia tygodnia. Mężczyźni pozostają dłużej w galerii w dni robocze o 13,3 minuty (tj. o 14%), natomiast kobiety w soboty pozostają dłużej w galerii aż o 28,6
minuty (tj. o 44%).
Wykorzystując numer kodu pocztowego przeprowadzono dla mieszkańców
Krakowa bardziej szczegółową analizę zależności czasu pobytu w galerii od odległości miejsca rozpoczęcia podróży do galerii (rys. 6).
Niestety uzyskane wielkości nie pozwoliły na znalezienie jakiejkolwiek zależności czasu pobytu w galerii od odległości dojazdu – rozkład miał charakter losowy,
a analiza statystyczna nie wykazała jakiejkolwiek zależności obydwóch parametrów także w skali miasta. Wniosek ten dotyczy zarówno dni roboczych jak soboty. Dobitnie ilustruje to poniższy wykres (rys. 6), na którym pokazano uzyskane
dane na tle wartości średniej dla obydwóch dni pomiarowych.
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Rys. 6. Zależność czasu pobytu w Galerii od odległości dojazdu z terenu Krakowa.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące
wnioski:
* Największe potoki wjazdowe jak i wyjazdowe z parkingu galerii obserwuje
się w godzinach wieczornych: wjazdowe w okresie 18:00 –19:00 a wyjazdowe 20:00 – 21:00. Wniosek ten dotyczy zarówno dnia roboczego, jak
i soboty, a wielkości potoków są bardzo zbliżone. Analizując jednak zmienność tych potoków w poszczególnych dniach, to w soboty wysokie ich wartości utrzymują się od godzin przedpołudniowych (11:00), natomiast w dni
robocze w tym okresie osiągają one około 3/5 ruchu sobotniego, a wyższe
wartości osiągane są dopiero w godzinach popołudniowych (od 16:00).
* Analizując napełnienie pojazdów korzystających z parkingu można stwierdzić, że w dni robocze zależy ono istotnie od pory dnia: w godzinach południowych (10:00 – 17:00) wynosi ono około 1,5 osoby/poj., a w godzinach
wieczornych rośnie do poziomu 1,8 osoby/poj. W sobotę natomiast przyjmuje ono wartość stałą 1,9 osoby/poj. W obydwa analizowane dni wartości
te są zdecydowanie mniejsze w godzinach rannych oraz wieczornych.
* Badając zmienność wykorzystania parkingów galerii można stwierdzić istotne różnice pomiędzy dniami roboczymi a sobotą, ale w obydwóch dniach
pomiarowych największe napełnienie obserwowano w godzinach wieczornych (18:00 – 19:00), które wynosiło odpowiednio: dzień roboczy – 52,8%,
sobota – 65,8%. Należy pamiętać, że pomiary wykonywane były poza okresem intensywnych zakupów.
* Analizując cel wizyty w analizowanej galerii można stwierdzić, że najczęściej
stanowią go zakupy w różnych sklepach, a na drugim miejscu zakupy w hi-
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permarkecie. Udziały ich w potoku uchu jednak różnią się pomiędzy dniami
pomiarowymi: w dni robocze zakupy w hipermarkecie stanowią ok. 1/3
odwiedzin, a w pozostałych sklepach 1/2, natomiast w soboty proporcje się
zmieniają: zakupami w hipermarkecie zainteresowany jest tylko co 5 klient
galerii, a w pozostałych sklepach aż 2/3.
Badając wielkość udziału komunikacji indywidualnej, można stwierdzić
jego wzrost wraz z odległością dojazdu w skali województwa. Prawidłowość
ta nie dotyczy jednak obszaru poza województwem jak i w obrębie Krakowa. Porównując uzyskane wyniki dla obydwóch płci, można zaobserwować
większe korzystanie z komunikacji indywidualnej mężczyzn niż kobiet.
Nie stwierdzono związku pomiędzy czasem pobytu w analizowanej galerii,
a odległością z jakiej przybył klient czy jego płcią.
Bardzo ważnym jest przeprowadzenie analogicznych badań dla galerii o innych lokalizacjach zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach zarówno województwa małopolskiego jak i kraju. Wówczas możliwym będzie
uwzględnienie w takich analizach wzajemnego oddziaływania galerii w obrębie danego miasta, jak i w obrębie województwa. W mniejszych miasta
województwa znajdują się wprawdzie również galerie handlowe, a zdecydowanie mniejsze i zakupy w dużej galerii wielkomiejskiej mogą być atrakcją
samą w sobie.
Istotnym problemem jest uzyskanie zgody zarządcy galerii na przeprowadzenie na ich terenie jakichkolwiek badań i pomiarów. Podchodzą
oni do nich z bardzo dużą rezerwą odnośnie zachowania poufności uzyskanych danych i wyrażają obawy wobec ewentualnego przekazania ich
konkurencji.
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Streszczenie. W obszarach rekreacyjnych powstają konflikty pomiędzy potrzebą dojazdu
i pozostawienia samochodu a użytkowaniem terenu, na którym generalnie nie powinno być samochodu. Artykuł przedstawia na przykładzie dwóch obszarów rekreacyjnych, w jaki sposób zarządcy
terenu próbują odpowiedzieć na powyższy dylemat. Skrótowo omówiono walory rekreacyjne tych
obszarów i zmienność sezonową popytu na rekreację. Przedstawiono ofertę parkingową – wielkość
i rodzaj parkingów oraz funkcjonujące systemy opłat. Zrealizowano badania parkowania i wyznaczono wskaźniki parkowania. Na zakończenie omówiono sposoby poprawy sytuacji parkingowej w obszarach rekreacyjnych.
Słowa kluczowe: obszar rekreacyjny, badania parkowania, wskaźniki parkowania

Wstęp
Coraz większe znaczenie uzyskują podróże związane ze spędzaniem czasu wolnego, a wśród nich podróże rekreacyjne, które posiadają swoją specyfikę. Cele
związane z rekreacją koncentrują się w mieście lub na jego obrzeżach. Są to obszary o niskim stopniu urbanizacji ze słabą ofertą komunikacji zbiorowej, co skutkuje znacznym udziałem samochodów w podróżach. Podróże występują generalnie
w słoneczne dni weekendowe. Konsekwencją jest duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, ale tylko przez kilkadziesiąt dni w roku. Skutkuje to lokalnymi
problemami komunikacyjnymi, zwłaszcza związanymi z potrzebą pozostawienia
samochodu. Dla gminy lub innego zarządcy terenu oznacza to poważny dylemat,
jak bardzo rozbudować infrastrukturę parkingową w obszarze rekreacyjnym i na
jego obrzeżach.
Istnieje wiele definicji rekreacji. Według [5] rekreacja to „dobrowolna działalność człowieka, której celem jest odpoczynek i rozrywka, wykonywana w czasie
wolnym od obowiązków zawodowych, domowych i społecznych; zajęcia rekreacyjne mogą mieć różnorodny charakter, wynikający głównie z zainteresowań indywidualnych człowieka”. Przy pobytach poza domem przekraczających jedną dobę
powyższe zachowania nazywamy turystyką. Na rozwój turystyki i rekreacji od
XIX w. wpłynęło kilka czynników:
* rozwój nowoczesnych metod produkcji; dzięki temu uległ skróceniu czas
pracy, a co za tym idzie wydłużył się czas wolny,
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* wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa wydłuża się czas spędzany
poza pracą i szkołą (podróże fakultatywne),
* dynamiczny wzrost ludności w miastach, która jest bardziej aktywna turystycznie niż ludność wiejska. Jest to związane z życiem na terenach silnie
zurbanizowanych, gdzie silnie rozwija się potrzeba odpoczynku na świeżym
powietrzu.
Wykształciły się różnorodne obszary o charakterze rekreacyjnym. Powstają na
nich konflikty związane z potrzebą ochrony obszarów parkowych i leśnych a potrzebą ich udostępniania dla celów odpoczynku, edukacji i innych. Koncentracja
zachowań związanych z pracą i szkołą w dniach roboczych sprawia, że rekreacja
jest realizowana przede wszystkim w dni wolne od pracy. Komfort wypoczynku
jest ściśle związany z panującymi warunkami atmosferycznymi [4]: odpowiednia
temperatura, brak opadów deszczu i niska prędkość wiatru. To powoduje, że podróże związane z rekreacją są realizowane przez kilkadziesiąt dni w roku, głównie
w dni wolne od pracy.
Artykuł przedstawia sytuację panującą w dwóch dużych obszarach rekreacyjnych położonych na obrzeżach Krakowa, w Lesie Wolskim i w Ojcowskim Parku
Narodowym. Omówiono skrótowo ich walory rekreacyjne i turystyczne. Materiały
dostarczone przez zarządzających tymi obszarami dostarczają danych o zmienności
sezonowej popytu na rekreację. Przeanalizowano ich ofertę parkingową: wielkość
i jakość parkingów, funkcjonujące systemy opłat. Przedstawione badania parkowania pozwalają ocenić potrzeby ruchu rekreacyjnego i związane z tym problemy.
Charakterystyka analizowanych obszarów
Las Wolski jest naturalnym parkiem leśnym, położonym w zachodniej części
Krakowa, ok. 7 km od centrum miasta. Dawniej własność kościoła i osób prywatnych, w XX wieku został wykupiony lub znacjonalizowany i przekazany miastu.
Teren jest mocno zróżnicowany pod względem wysokościowym. Obecnie obejmuje powierzchnię 411 ha i oferuje mieszkańcom następujące atrakcje:
* ogród zoologiczny,
* kopiec im. Piłsudskiego,
* 8 szlaków pieszych o długości 35 km (w tym 5,0 km alejek asfaltowych –
szlaki częściowo pokrywają się),
* możliwość jazdy na rowerze – szlak o długości 5,6 km,
* możliwość jazdy konnej – szlak o długości 2,6 km,
* możliwość jazdy na nartach – szlak o długości 8,0 km.
Według danych administratora liczba osób odwiedzających ogród zoologiczny wynosi ok. 250 tys. rocznie, oczywiście jest w dużym stopniu uzależniona
od pory roku i warunków atmosferycznych. Najwięcej osób przypada na okres
wiosenno-letni. zwłaszcza na miesiące kończące rok szkolny – maj i czerwiec
(zmienność w skali roku przedstawiono na rys. 1). Nie prowadzi się statystyk
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osób odwiedzających z podziałem na dni robocze i dni wolne od pracy, ale można
zaobserwować, że:
* w dni robocze dominują grupy dzieci z wycieczek szkolnych, które przyjeżdżają wynajętymi mikrobusami i autobusami,
* w dni wolne od pracy dominują grupy rodzinne, które przyjeżdżają samochodami i autobusami komunikacji miejskiej.

Rys. 1. Rozkład liczby biletów sprzedanych do ogrodu zoologicznego

Rys. 2. Rozkład liczby sprzedanych biletów wjazdowych do Lasu Wolskiego
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Obciążenie obszaru ruchem samochodowym w pewnym stopniu obrazuje
rys. 2. – najwięcej pojazdów wjeżdża do obszaru w okresie wakacji. W najbardziej obciążonym miesiącu lipcu jest to 3000 pojazdów, co daje ok. 140 pojazdów
w dzień roboczy (wjazd do Lasu Wolskiego jest dozwolony tylko w dzień roboczy).
Liczbę osób odwiedzających cały teren Lasu Wolskiego szacuje się na 800 tys.
– 1 mln osób rocznie. Na liczbę odwiedzających w weekendy wpływają imprezy masowe, organizowane na terenie miasta. Stanowią one konkurencyjną formę
spędzania wolnego czasu i podczas ich trwania liczba osób i pojazdów w Lesie
Wolskim ulega redukcji.
Drugim analizowanym obszarem jest Ojcowski Park Narodowy (OPN). Park
jest położony blisko dwóch wielkich aglomeracji – krakowskiej i katowickiej:
60 km od Katowic i 26 km od centrum Krakowa (17 km od jego granic). Jest
bardzo małym parkiem narodowym o powierzchni 2145 ha, o bardzo rozczłonkowanej powierzchni, co utrudnia ochronę przyrody. Zapewnia odwiedzającym wiele
atrakcji, do których należą:
* Zamek w Pieskowej Skale,
* Zamek w Ojcowie,
* Muzeum Regionalne,
* Jaskinia Łokietka,
* Jaskinia Ciemna,
* szlaki do turystyki pieszej o długości 32 km (23 km po odrzuceniu odcinków pokrywających się).
Dodatkowo noclegi oferowane w okolicznych miejscowościach powodują, że
obszar ma duży potencjał rekreacyjny i turystyczny. Ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu prawie cały ruch odwiedzających koncentruje się
w płaskiej Dolinie Prądnika i na trasach prowadzących do atrakcji turystycznych.
Podobnie jak w Lesie Wolskim, można zaobserwować dużą sezonowość w obciążeniu poszczególnych atrakcji – wycieczki szkolne dominują w maju i w czerwcu,
a w okresie wakacji osoby dorosłe i rodziny (przykładowe obciążenie Jaskini Łokietka liczbą turystów przedstawiono na rys. 3). Obciążenie ruchem samochodowym również jest bardzo podobne (por. rys.2 i rys.4). Na najbardziej pożądanym
parkingu w Ojcowie w lipcu parkuje ok. 2800 pojazdów, co stanowi 1/5 rocznego
zapotrzebowania. Miesiące wakacyjne generują 40 % popytu, a miesiące ciepłe od
maja do października 88 % popytu (w Lesie Wolskim odpowiednio 70 %). Dyrekcja Parku Narodowego szacuje liczbę odwiedzających ten obszar na 500 osób
w dzień roboczy i 2000-3000 w dzień wolny od pracy (w sezonie). W dzień roboczy nie generuje to problemów parkingowych, ponieważ część osób przyjeżdża
autokarami wycieczkowymi. Natomiast w dzień wolny prawie wszystkie osoby
przyjeżdżają samochodami, co jest związane z bardzo słabą ofertą komunikacji
zbiorowej w postaci 5 kursów mikrobusowych dziennie.
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Rys. 3. Sezonowość ruchu turystycznego w OPN – rozkład procentowy liczby wejść do Jaskini Łokietka

Rys. 4. Rozkład liczby pojazdów parkujących na głównym parkingu w Ojcowie

Charakterystyka parkingów w obszarze
Podstawą w badaniach parkowania jest określenie chłonności parkingowej obszaru. Obejmuje ono inwentaryzację istniejących miejsc parkingowych oraz miejsc,
w których parkowanie jest możliwe. Powierzchnie do parkowania charakteryzują
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[3]: lokalizacja i typ parkingu, sposób parkowania, liczba miejsc parkingowych,
rodzaj nawierzchni, właściciel, wielkość i zasady pobierania opłat.
Dotarcie samochodem do Lasu Wolskiego jest możliwe za pomocą jednej ulicy
prowadzącej do centrum obszaru lub innymi ulicami na jego obrzeża i dalszą wędrówkę pieszą. Możliwość pozostawienia samochodu oferuje 6 parkingów:
* przy wejściu do ZOO (wjazd płatny, możliwy tylko w dni robocze),
* przy wjeździe do obszaru (parking płatny),
* cztery „dzikie” parkingi na obrzeżach.
Parking zlokalizowany w centrum obszaru, bezpośrednio przy wejściu do ZOO
jest dostępny tylko w dni robocze po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za wjazd
w wysokości:
* samochód inwalidy		
5 zł,
* samochód osobowy		
15 zł,
* mikrobus				
30 zł,
* autokar				
50 zł.
Parking o pojemności 50 pojazdów posiada nawierzchnię z kostki granitowej
lub z asfaltu.
W soboty i dni świąteczne obowiązuje zakaz wjazdu na teren obszaru, wtedy
większość kierowców korzysta z parkingu położonego na wjeździe do obszaru:
o pojemności 300 pojazdów i nawierzchni tłuczniowej. Obowiązują na nim następujące opłaty:
* pierwsza godzina			 4 zł,
* za każde następne 15 minut		 1 zł,
* powyżej 3 godzin			
12 zł.
Pozostałe parkingi są położone przy innych ulicach na obrzeżach obszaru, są
to dzikie miejsca parkingowe, bezpłatne, przeważnie o nawierzchni gruntowej.
W sumie w dni wolne od pracy można skorzystać z 370 miejsc postojowych,
w tym 20 % stanowią dzikie parkingi.
Alternatywną formę dojazdu stanowi komunikacja miejska – jedna linia autobusowa kursująca do centrum Lasu Wolskiego (4 kursy na godzinę w dni wolne od
pracy, 2 kursy w dni robocze). Można również dojechać innymi liniami na obrzeża
obszaru, a dalszą drogę przebyć pieszo, ale wymaga to pokonania znacznej różnicy
wysokości.
Oferta parkingowa na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego jest bardziej
bogata. Najważniejsze są parkingi położone przy największych atrakcjach: w Ojcowie o pojemności 90 miejsc i w Pieskowej Skale o pojemności 120 miejsc. Poza
nimi funkcjonują następujące parkingi:
* Złota Góra			
300 miejsc,
* Czajowice				
70 miejsc,
* Wielmoża				
70 miejsc,
* Maczuga Herkulesa			
50 miejsc,
* Prądnik Korzkiewski			
20 miejsc.
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Łącznie ponad 700 miejsc o nawierzchni tłuczniowej. Poza tym przy dużym
obciążeniu ruchem rekreacyjnym pojazdy parkują przy drodze powiatowej prowadzącej do Ojcowa. Wysokość pobieranych opłat zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wysokość opłat parkingowych na różnych parkingach w OPN [zł/dobę]
Nazwa parkingu

Motocykl

Ojców
Złota Góra

10
5

Pieskowa Skała
Czajowice
Wielmoża
Maczuga Herkulesa

3
6
5
3

Samochód osobowy
Parkingi należące do OPN
10
5
Parkingi prywatne
7
6
5
6,5

Mikrobus

Autobus

15
5

30
20

12
10
5
10

16
–
10
15

W analizowanych obszarach rekreacyjnych nie występuje zróżnicowanie opłat
ze względu na dzień parkowania (dzień roboczy i weekendowy), ani miesiąc (sezon
i okres poza sezonem).
Według danych dyrekcji parku na podstawie sprzedanych biletów parkingowych liczba parkujących pojazdów w roku 2005 wynosiła:
* Ojców				
13300,
* Pieskowa Skała			
13300,
* Złota Góra			
4400,
* Czajowice			
700,
* Wielmoża			
600.
W sumie ponad 33 tys. pojazdów w ciągu roku, ale ta liczba na pewno nie
odzwierciedla całych potrzeb parkingowych obszaru. Nie uwzględnia pojazdów
wjeżdżających na parkingi po godz. 17-tej, gdy parkingi są już bezpłatne. Nie
uwzględnia również parkujących wzdłuż dróg powiatowych, po zapełnieniu zorganizowanych parkingów. Obecnie pozyskanie takich danych jest coraz trudniejsze,
ponieważ tylko 2 parkingi należą do OPN, a reszta jest prowadzone przez firmy
prywatne, które nie udostępniają danych.
Struktura rodzajowa parkujących jest następująca:
* motocykle				
0,4 %,
* samochody osobowe			
92,3 %,
* mikrobusy				
1,6 %,
* autobusy				
5,7 %.
Badania parkowania
W celu zobrazowania problemów powstających w obszarach rekreacyjnych
przedstawiono wyniki badań parkowania, przeprowadzonych w słoneczne dni weekendowe. Z porównania danych administratora terenu i pomiarów ruchu wynika, że
obciążenie obszaru rekreacyjnego w dni wolne od pracy jest 5÷7-krotnie większe niż
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w dzień roboczy. Dodatkowo zmienność ruchu w dni wolne jest większa niż w dni
robocze. Dlatego należy zająć się przede wszystkim dniem wolnym od pracy.
Najczęściej stosowaną metodą badania wykorzystania parkingów jest metoda
notowania numerów rejestracyjnych. Polega na zapisywaniu końcowych cyfr i liter
numerów rejestracyjnych pojazdów parkujących w odstępach czasu co 15 lub co 30
minut. W przypadku parkingów płatnych zadanie jest ułatwione, gdyż posiadają
one tylko 1 lub 2 wjazdy (wyjazdy). Jeżeli są one położone blisko siebie, do wykonania pomiarów na jednym parkingu wystarczy jedna osoba. Wystarczy notować
numery rejestracyjne oraz godzinę wjazdu i wyjazdu parkujących pojazdów, a później
na tej podstawie wyznaczyć odpowiednie wskaźniki parkowania. Funkcjonowanie
parkingów opisano za pomocą następujących wskaźników parkowania:
* liczba pojazdów korzystających z parkingu,
* wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej,
* rotacja,
* czas parkowania.
Wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej jest określony jako procent
zajętych miejsc parkingowych w danym okresie i można go wyznaczyć ze wzoru:
(1)
gdzie:
Pp – liczba pojazdów parkujących w danym okresie,
Mp – liczba miejsc parkingowych.
Wskaźnik rotacji to średnia liczba pojazdów korzystających z jednego miejsca
parkingowego w danym okresie:
(2)
gdzie:
Ppn – całkowita liczba pojazdów, korzystających z parkingu w okresie analizy
Mp – liczba miejsc parkingowych
Liczba pojazdów korzystających w ciągu dnia z parkingu w Lesie Wolskim wynosi 780 przy pojemności 300 miejsc. Napełnianie parkingu trwa aż 4 godziny
(rys. 5): pierwsze pojazdy pojawiają się przed godz. 9-tą, a o 13-tej parking osiąga
swoją pojemność. Przed tą godziną również duża liczba pojazdów zaczyna opuszczać obszar, dzięki temu zwalniają miejsce parkingowe dla następnych. Trudniejsza
sytuacja panuje w Ojcowie. Przy pojemności wynoszącej tylko 90 miejsc parking
zapełnia się już w ciągu 1,5 godziny. Ponieważ prawie nikt nie opuszcza parkingu
(rys. 6), to przez następne 2 godziny prawie nikt nie może na niego wjechać. Sytuacja trochę poprawia się przed 13-tą, gdy kilka, a później kilkanaście pojazdów
w ciągu godziny wyjeżdża z parkingu i następni odwiedzający mogą z niego skorzystać. Na obydwóch parkingach można zaobserwować, że przed 13-tą istotna
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liczba pojazdów zaczyna opuszczać parking, co sugeruje, że odwiedzający przebywają w obszarze ok. 3-4 godzin. Parking w Ojcowie funkcjonuje w stanie ciągłego
przepełnienia. Dopiero kilkanaście pojazdów wyjeżdżających zwalnia miejsce dla
pojazdów wjeżdżających (na rys. 6 miniszczyt wśród pojazdów wyjeżdżających poprzedza miniszczyt wśród pojazdów wjeżdżających). Sytuacja uspokaja się po 17tej, kiedy znacznie spada zainteresowanie obszarem rekreacyjnym – znaczna liczba
pojazdów wyjeżdża i niewiele próbuje wjechać.

Rys. 5. Liczba pojazdów korzystających z parkingu przy Lesie Wolskim [1]

Rys. 6. Liczba pojazdów korzystających z parkingu w Ojcowie
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Przepełnienie parkingu w Ojcowie powoduje, że dopiero od 11-tej wzrasta zainteresowanie parkingami bardziej oddalonymi od głównego celu podróży – są to
parkingi na Złotej Górze oraz przy drodze powiatowej, prowadzącej do Ojcowa
(tabela 2). O godzinie 14-tej występuje maksymalne zapotrzebowanie na parkowanie – w głównym obszarze OPN parkuje 670 pojazdów. Na Złotej Górze przekroczono pojemność aż o 100 pojazdów – samochody wjeżdżają między drzewa
(raczej sytuacja niedopuszczalna w parku narodowym) i na drodze.
Tabela 2. Liczba pojazdów parkujących na różnych parkingach w OPN
godzina
9:00
11:00
14:00
18:00
pojemność parkingu

Ojców
29
87
93
53
90

Droga powiatowa
0
15
181
45
–

Złota Góra
3
278
400
35
300

Liczba pojazdów wjeżdżających jest istotna także dla pracowników, którzy powinni obsłużyć płatności związane z parkowaniem. Maksymalna liczba wjeżdżających w ciągu godziny wynosi 50 pojazdów w Ojcowie i 140 w lesie Wolskim
(prawie 50 % pojemności parkingu). W tym drugim przypadku oznacza to konieczność zatrudnienia dwóch osób do poboru opłat.

Rys. 7. Porównanie zmienności wskaźników wykorzystania powierzchni parkingowej
na badanych parkingach

Wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej obrazuje, w jak dużym
stopniu parking jest zajęty w kolejnych godzinach funkcjonowania. W Lesie Wolskim wskaźnik przekracza 90 % przez 2,5 godziny, w pozostałym okresie liczba
miejsc jest wystarczająca. Z kolei parking w Ojcowie jest wykorzystany w maksy-
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malnym stopniu aż przez 7 godzin. Średni wskaźnik wykorzystania powierzchni
parkingowej wynosi 61 % w Lesie Wolskim i aż 89 % w Ojcowie, co oznacza duże
problemy w znalezieniu miejsca do parkowania w tym obszarze.
Rotacja na obydwóch parkingach jest podobna i wynosi 2,61 w Lesie Wolskim
i 2,94 w Ojcowie, co oznacza duże zapotrzebowanie na parkowanie krótko- i średnioterminowe.

Rys. 8. Rozkład czasu parkowania na parkingu w Lesie Wolskim [1]

Rys. 9. Rozkład czasu parkowania na parkingu w Ojcowie

Istotnym parametrem oceniającym wykorzystanie parkingu jest czas parkowania.
Rozkład czasu parkowania przedstawiają rys. 8 i rys. 9. Średnio wynosi on ok. 3 godz.,
a największą grupę stanowią osoby parkujące prawie 2,5 godz. W rekreacji wyraźnie dominuje krótkie parkowanie – udział parkujących do 4 godzin wynosi aż 89 %
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w Lesie Wolskim i 69 % w Ojcowie. Interesująca sytuacja występuje w Ojcowie, gdzie
po 17-tej opłaty za parkowanie nie są już pobierane. Wtedy pojawia się dużo kierowców parkujących krótko, co skutkuje dużym udziałem parkujących do 1 godziny i do
2 godzin. Obniża to wyraźnie średni czas parkowania w stosunku do wcześniejszego
okresu, w którym parkowanie jest płatne i nie opłaca się parkować krótko.
Dla porównania przedstawiono średnia czasy parkowania z różnych parkingów,
położonych w obszarach rekreacyjnych:
* 2 godz. 59 min. – Las Wolski,
* 3 godz. 8 min. – Ojców (wszyscy parkujący),
* 3 godz. 43 min. – Ojców (tylko płatne parkowanie),
* 3 godz. 31 min. – parking Echo1 w RPN (Roztoczański Park Narodowy
wg [2]),
* 3 godz. 41 min. – parking Echo2 w RPN (Roztoczański Park Narodowy
wg [2]).
Poprawa sytuacji parkingowej
Sposoby polepszenia obsługi komunikacyjnej ruchu rekreacyjnego, które wpływają na sytuację parkingową w obszarze:
* Zwiększenie roli komunikacji zbiorowej poprzez wprowadzenie biletów
rodzinnych i weekendowych – tak, aby podróż w grupie w dni wolne od
pracy była bardziej atrakcyjna cenowo. W przypadku zmniejszenia roli samochodu powstaje konflikt z osobami i firmami, które są skoncentrowane
na zarabianiu na parkingach.
* Uruchomienie komunikacji zbiorowej dowożącej odwiedzających z głównego parkingu do wnętrza obszaru (krótka linia promienista lub średnicowa).
* Promowanie w większym stopniu ruchu pieszego – wędrówek z obrzeża
obszaru rekreacyjnego do jego wnętrza. Dotarcie na obrzeża obszaru komunikacją zbiorową lub samochodem.
* Lokalizacja większej liczby parkingów na obrzeżach obszaru rekreacyjnego. Wpłynie to na zmniejszenie problemów na głównym parkingu oraz na
zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego wewnątrz obszaru chronionego.
* Wprowadzenie dużego zróżnicowania w opłatach parkingowych wewnątrz
obszaru i na jego obrzeżach.
* Wprowadzenie opłat parkingowych uzależnionych od długości czasu parkowania zwiększa rotację i zwiększa wykorzystanie parkingu.
* Zróżnicowanie opłat pomiędzy dniem roboczym i dniem wolnym od pracy jest problematyczne. Raczej nie da się przełożyć podróży rekreacyjnych
z weekendu na dzień roboczy, uwagi na konflikty z pracą i ze szkołą.
* Wprowadzenie na drogach prowadzących do obszaru systemu znaków
o zmiennej treści, informujących o zajętości parkingów.
* Realizacja innej organizacji ruchu w dni weekendowe.
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Wnioski
Artykuł koncentruje się na dużych obszarach rekreacyjnych, które posiadają
również walory turystyczne. Wraz ze wzrostem roli turystycznej wydłuża się czas
przebywania w obszarze (również czas parkowania), w niektórych obszarach jest to
połączone z noclegami. Średni czas parkowania związanego z rekreacją wynosi ok.
3 godz., a aż 70-90 % odwiedzających przebywa w obszarze do 4 godzin. Wskaźniki rotacji na różnych parkingach wahają się w przedziale 2,5-3,0 pojazdy/stanowisko. Średnie napełnienie samochodu wynosi powyżej 3,0, co świadczy o dobrym
wykorzystaniu pojazdów. Wykorzystanie parkingów położonych w centrum obszaru rekreacyjnego jest bardzo intensywne, zapełniają się do godz. 10-tej, najpóźniej do 12-tej. Od 17-tej wszędzie wyraźnie spada zainteresowanie rekreacją.
Główny sposób na zmniejszenie problemów związanych z ruchem i parkowaniem
pojazdów stanowi lokalizacja parkingów na obrzeżach obszaru rekreacyjnego.
Literatura
[1] Berdychowski G., Analiza obsługi komunikacyjnej ruchu rekreacyjnego
na Terenia Lasu Wolskiego w Krakowie. Praca dyplomowa wykonana na
Politechnice Krakowskiej. Kraków 2007.
[2] Brancewicz J., Problemy komunikacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa wykonana na Politechnice Krakowskiej. Kraków 2011.
[3] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inzynieria ruchu drogowego, teoria
i praktyka. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
[4] Lis A., Struktura relacji pomiędzy człowiekiem a parkiem i ogrodem miejskim w procesie rekreacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskie. Wrocław 2004.
[5] Pieszczachowicz J., Popularna Encyklopedia Powszechna. Fogra Oficyna
Wydawnicza. Kraków 1996.

Nr 1(100)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2013

WYBRANE PROBLEMY OZNAKOWANIA STREF
PŁATNEGO PARKOWANIA1
Łukasz Franek

Tomasz Kulpa

Mgr inż., Politechnika Krakowska, Katedra Systemów
Komunikacyjnych, ul Warszawska 24, 31-155 Kraków,
mail: lfranek@pk.edu.pl

Dr inż., Politechnika Krakowska, Katedra Systemów
Komunikacyjnych, ul Warszawska 24, 31-155 Kraków,
mail: tkulpa@pk.edu.pl

Streszczenie. W artykule przedstawione zostały aspekty prawne i techniczne oznakowania
miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania. Autorzy bazując na obowiązujących aktach
prawnych oraz własnym doświadczeniu zidentyfikowali główne problemy projektowania oznakowania pionowego i poziomego w strefach płatnego parkowania. Naświetlona została niespójność
aktów prawnych dotyczących konieczności oznakowania miejsc postojowych. W odniesieniu do
oznakowania poziomego autorzy zaproponowali różne rozwiązania, zarówno zgodne z obowiązującymi przepisami jak i wymagający ich zmiany. Omówiono główne problemy związane z oznakowaniem poziomym. W podsumowaniu zaproponowano zmiany w warunkach technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, oznakowanie ulic, organizacja ruchu drogowego

1. Wprowadzenie
Parkowanie w obszarach śródmiejskich dużych miast stanowi istotny problem,
zarówno dla użytkowników, jak i zarządzających ruchem, a przy zachowaniu obecnych trendów w podziale zadań przewozowych oraz rosnącym wskaźniku motoryzacji problemy te będą jedynie narastać.
W związku z tym faktem coraz większą akceptację społeczną zyskują środki
regulujące popyt na miejsca parkingowe, w tym przede wszystkim wprowadzanie
stref płatnego parkowania. Przykładem mogą być dwa największe polskie miasta
Warszawa i Kraków, gdzie w ostatnim czasie decyzją Rad Miejskich strefy płatnego parkowania w znaczny sposób rozszerzono, pokrywając nimi praktycznie cały
obszar śródmieścia. Głównymi inicjatorami i jednocześnie beneficjentami zmian są
mieszkańcy, którzy w obliczu dużych trudności z zaparkowaniem widzą we wprowadzeniu strefy remedium na problemy parkingowe, w szczególności biorąc pod
uwagę fakt, iż takie rozwiązanie mocno preferuje tę grupę użytkowników przestrzeni publicznej.
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Niestety każdy „kij ma dwa końce” i przy okazji wprowadzania strefy płatnego
postoju zgodnie z polskimi wytycznymi, niezbędne jest uporządkowanie parkowania między innymi poprzez wyznaczenie miejsc postojowych według przyjętych
norm, co często wiąże się z likwidacją części stanowisk, a także ingerencji w estetykę ulic.
W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem organizacji
ruchu dla stref płatnego parkowania na ulicach o charakterze publicznym, w kontekście późniejszej funkcjonalności oraz odbioru społecznego. Bardzo istotnym
problemem w kontekście projektu organizacji ruchu są: lokalizacja, wyznaczanie i wymiary miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz usytuowanie
i oznakowanie pasów oraz kontrapasów rowerowych. Z uwagi na objętość artykułu problem ten został jedynie zasygnalizowany we wprowadzeniu.
2. Instrukcja czy wytyczne?
Zasady oznakowania stref płatnego parkowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [5], a także Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3].
Kwestię konieczności wyznaczenia miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania określa z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych [4], które mówi, że „opłaty mogą być pobierane za parkowanie pojazdów
samochodowych w wyznaczonym miejscu, w określone dni, w określonych godzinach lub całodobowo”. Powyższy zapis jasno określa, że opłata za postój może być pobrana tylko
w przypadku, gdy pojazd jest zaparkowany w wyznaczonym do tego miejscu. Natomiast żaden z obecnie obowiązujących aktów prawnych nie określa, czy w strefie
płatnego parkowania dopuszczalny jest postój, oczywiście zgodny z przepisami
ogólnymi, ale poza wyznaczonymi miejscami. Prawo o ruchu drogowym mówi,
że „kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany
znakami drogowymi”. Z tego oraz innych zapisów prawa o ruchu drogowym wynika,
że jeśli postój nie jest zabroniony znakami drogowymi (np. B-36), a zaparkowany
pojazd, spełnia pozostałe warunki (tj. nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, w przypadku parkowania na chodniku pozostawione jest nie mniej niż 1,5 m
dla pieszych, nie utrudnia ruchu, jest zaparkowany w odpowiednich odległościach
od przejść dla pieszych) to jest zaparkowany zgodnie z przepisami. Jednocześnie,
w myśl rozporządzeni a [4] nie można od kierującego tym pojazdem pobrać opłaty
za parkowane i jednocześnie wystawić mandatu za nieprawidłowe parkowanie,
gdyż jest zaparkowany prawidłowo, a opłata pobierana jest za postój w „wyznaczonym miejscu”. Stąd często stosowana jest przez zarządców dróg praktyka ustawia-
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nia dużej liczby znaków B-36 „zakaz zatrzymywania” w miejscach, gdzie postój
pojazdów jest niemożliwy lub niepożądany. W przypadku pozostawienia pojazdu
w miejscu niedozwolonym w strefie płatnego parkowania kierowca może zostać
ukarany mandatem karnym za nieprawidłowe parkowanie, jednak nie powinna
zostać nałożona opłata dodatkowa.
Próbę regulacji, czy raczej uzupełnienia tego braku, podjęto w projekcie rozporządzenia [2] zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych [5]. W rozdziale dotyczącym znaku D-44 „strefa parkowania” miał pojawić
się zapis, że „w strefie oznakowanej znakiem D-44 postój pojazdu poza miejscami do
tego wyznaczonymi znakami pionowymi i poziomymi jest zabroniony”. Zapis ten jednoznacznie rozstrzygnąłby kwestie konieczności oznakowania miejsc postojowych
w strefach płatnego parkowania oraz ograniczył stosowanie znaków zakazu do niezbędnego minimum. Również uchwały Rad Miejskich nie regulują kwestii parkowania tylko w wyznaczonych miejscach. W przypadku Warszawy [6] zapisano, że
w „SPPN obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym”, czyli kierowca ma stosować
się do znaków pionowych i poziomych oraz zasad ogólnych, natomiast w przypadku Krakowa [7] brak jest jakichkolwiek zapisów dotyczących parkowania tylko
w wyznaczonych miejscach.
Przepisy jasno określają, iż strefa płatnego parkowania oznakowana jest na
wszystkich ulicach doprowadzających ruch znakami D-44 „strefa parkowania”
oraz D-45 „koniec strefy parkowania”, z określeniem za pomocą piktogramu sposobu opłaty. Zarządcy ruchu przyjmują ad hoc obligatoryjność wyznaczania miejsc
postojowych, co wymusza stosowanie na całym obszarze oznakowania pionowego
(znak D-18 „parking” wraz z odpowiednimi tabliczkami) oraz poziomego określających początek i koniec przestrzeni przeznaczonej do parkowania, co wpływa
na konieczność zastosowania bardzo dużej liczby znaków, a co z kolei wiąże się
z kosztami oraz negatywnym wpływem na estetykę ulicy. Powtarzanie znaków co
kilkadziesiąt metrów prowadzi do nagromadzenia ich na krótkich odcinkach ulicy
i przesycenia przestrzeni, co jak dowiedziono deprecjonuje przekaz.
W sprawie wymienionego oznakowania pionowego przepisy są dość precyzyjne, natomiast kwestia oznakowania poziomego podlega już interpretacji. W niektórych miastach (np. Warszawa) stosuje się oznakowanie poziome P-19 wyznaczające liniowo pas do postoju lub P-18 wyznaczające miejsca postojowe oraz uzupełniająco powierzchnie wyłączone z ruchu, które służą do oznakowania zjazdów
indywidulanych oraz publicznych, w innych miastach (np. Kraków) oznakowanie
poziome stosuje się tylko na niektórych ulicach. Stosowanie oznakowania poziomego może stanowić jednak problem techniczno-społeczny.
Wytyczne określające wymiary miejsc postojowych, szerokości pasa postojowego (min. 2 m) oraz pasa ruchu (2,5 m dla ulicy dwukierunkowej, 3 m dla ulicy jednokierunkowej), a także konieczność zachowania minimalnych szerokości chodnika oraz bezpiecznika powodują, iż pomimo sprzyjających warunków, w przypadku zastosowania oznakowania poziomego niezbędna jest likwidacja części miejsc
postojowych [3, 5]. Problem stanowi również zasada wyłączania powierzchni
parkowania z uwagi na zachowanie widoczności, przed i za każdym zjazdem, co
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dodatkowo wpływa na redukcję liczby miejsc postojowych, pomimo iż na ulicach
o ruchu uspokojonym możliwe byłoby przeanalizowanie zasadności takiego rozwiązania. Jednocześnie dobre rozmieszczenie miejsc postojowych może stanowić
uspokojenie ruchu samo w sobie.
Pojawia się zatem pytanie, czy sztywna formuła instrukcji nie powinna zostać
zastąpiona ogólnym, ale jednoznacznym opisem regulującym sposób wyznaczania
strefy płatnego parkowania, natomiast kwestie szczegółów technicznych powinny
zostać ujęte w formie wytycznych, nieco bardziej elastycznych i możliwych do
adaptacji w różnych warunkach (np. w strefie ruchu uspokojonego).
3. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome jest głównym środkiem, który służy do wyznaczenia
miejsc postojowych. Poprzez stosowanie odpowiednich znaków możliwe jest precyzyjne wskazanie kierującym miejsc, gdzie postój jest dozwolony, a gdzie zabroniony. Niestety prowadzi to często do „zamalowania” ulic oznakowaniem poziomym, które często nie jest respektowane przez kierujących. Dlatego w niniejszym
artykule zaproponowano rozwiązania pozwalające na ograniczenie oznakowania
poziomego zgodnie z istniejącymi przepisami oraz zaproponowano nowe oznakowanie.
Na rys. 1 przedstawiono przykłady oznakowania pasów postojowych dla parkowania równoległego na jezdni, na ulicy jednokierunkowej o długości 100 m.
W każdym przypadku podano powierzchnię P niezbędną do wykonania oznakowania poziomego. Liczba znaków pionowych jest w każdym przypadku taka
sama. Proponowane rozwiązania mogą być wykorzystane również dla innych kątów i form parkowania.
W rozwiązaniu a) pas postojowy wyznaczony jest linią P-19. Powierzchnie wyłączone z ruchu za i przed przejściami dla pieszych oznakowane są liniami P-7b i P-21a. Dodatkowo przed i za zjazdem znajdują się powierzchnie wyłączone z ruchu.
Oznakowanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Rozwiązanie to
można spotkać bardzo często w Warszawie oraz na niektórych ulicach w Krakowie.
W rozwiązaniu b) z uwagi na jeden kierunek ruchu zrezygnowano, w stosunku do rozwiązania a), z powierzchni wyłączonych z ruchu za przejściami dla
pieszych. Dzięki temu powstały 2 dodatkowe miejsca postojowe. Zrezygnowano
z powierzchni wyłączonych z ruchu przy zjeździe. Zamiast oznakowania liniami P-21a zaproponowano umieszczenie na powierzchniach wyłączonych z ruchu przed
przejściem dla pieszych elementów małej architektury oraz stojaków rowerowych.
Dzięki wprowadzonym zmianom udało się zmniejszyć powierzchnię oznakowania
poziomego o ponad połowę. Oznakowanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi
przepisami.
W rozwiązaniu c) w stosunku do rozwiązania b) zastąpiono linię P-19 o szerokości 24 cm linią P-19a o szerokości 12 cm w kolorze niebieskim oraz linię P-7b
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o szerokości 24 cm wyznaczającą powierzchnie wyłączone z ruchu linią P-7d o szerokości 12 cm. Oznakowanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Rys. 1. Przykłady oznakowania pasów postojowych na ulicy jednokierunkowej
Źródło: opracowanie

własne
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W rozwiązaniu d) zamiast linii P-18 i P-19 wyznaczających pasy postojowe
wprowadzono linie P-18d i P-18e wyznaczające początek i koniec parkowania oraz
poszczególne miejsca postojowe. Przyjęto długość miejsca postojowego 5 m (zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to 6 m). Oznakowanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Rozwiązanie e), w którym za pomocą znaków P-18d wskazano tylko początek
i koniec pasa postojowego jest najbardziej minimalistyczne. W celu podkreślenia
występowania zjazdu zaprojektowano znak P-17a. W stosunku do rozwiązania
wyjściowego zredukowano powierzchnię oznakowania poziomego dziesięciokrotnie. Oznakowanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Przedstawione na rys. 1 propozycje c) – e) wymagają wprowadzenia nowych
znaków poziomych do warunków technicznych. Zaproponowano nową linię o szerokości 12 cm wyznaczającą pas postojowy (rys. 2d i 2e) w zamian za istniejącą
o szerokości 24 cm (rys. 2c) oraz wprowadzenie kolorystyki: białej dla oznakowania miejsc postojowych ogólnodostępnych (rys. 2a i 2e) oraz niebieskiej w celu
oznakowania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania (rys. 2b i 2d).
Proponuje się utrzymanie istniejącej linii P-18 (rys. 2a) do oznakowania miejsc
postojowych ogólnodostępnych.

Rys. 2. Obowiązujące (a i c) oraz proponowane (b, d i e) oznakowanie poziome miejsc postojowych
Źródło: opracowanie

własne

Dodatkowo wprowadzono znaki do wyznaczania poszczególnych miejsc postojowych oraz początku i końca parkowania (rys. 3).

Rys. 3. Oznakowanie miejsc postojowych a) ogólnodostępnych (kolor biały) i b) w strefie płatnego parkowania (kolor niebieski
Źródło: opracowanie własne
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Ostatnim elementem jest dodatkowe oznakowanie w obrębie zjazdu indywidualnego lub publicznego (rys. 4). Jest to rozwiązanie stosowane w wielu krajach
europejskich, jednak niesie ze sobą zwiększenie powierzchni znaków poziomych
i ryzyko mylenia przez użytkowników z oznakowaniem przystanku transportu
zbiorowego.

Rys. 4. Dodatkowe oznakowanie zjazdu
Źródło: opracowanie własne

4. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe stanowi nieco mniejszy problem niż poziome, a główne
mankamenty obecnych zasad to nadmierna liczba znaków koniecznych do stosowania w strefie płatnego parkowania, wynikająca głównie z „obowiązku” wyznaczenia miejsc postojowych, wskazania miejsc, w których postój jest zabroniony
oraz oznakowania tzw. sięgaczy, czyli ulic ślepo zakończonych.
Polskie przepisy generalnie cechuje podejście nadmiernego tłumaczenia kierowcom obowiązujących zasad i przepisów. Przyjmowana zasada wskazywania, gdzie
można parkować powoduje konieczność zaznaczania za każdym razem początku
i końca stanowisk oraz sposobu postoju (kąta i ułożenia względem chodnika) oraz
gdzie postój jest zabroniony.
Stosowane muszą być znaki D-18 „Parking” z tabliczką T-3 „Koniec” dla wskazania zakończenia stanowisk postojowych pomimo, iż z przepisów jasno wynika
zakaz parkowania, na przykład z uwagi na odległość do przejścia dla pieszych.
Prawdziwym kuriozum można nazwać konieczność oznakowywania końca zatoki
postojowej.
Inną kwestią jest umieszczanie na znaku D-18 „Parking” napisu „Płatny”. Jest
to praktyka stosowana w strefie płatnego parkowania w Warszawie. W Krakowie
stosuje się znak D-18 bez dodatkowych napisów. W zamyśle zarządcy drogi napis
„Płatny” ma przypominać kierującym, że za postój należy wnieść opłatę. Podobną
funkcję może pełnić oznakowanie poziome w innym niż biały kolorze.
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Fot.1. Przykład ulicy w Krakowie z kilkoma znakami D-18 oraz B-36 na długości 100 m
Źródło: zdjęcie własne

Stosowanie dużej liczby znaków wpływa na wyższe koszty oraz przede wszystkim deprecjację ich znaczenia, bowiem kierowcy przy ograniczonej percepcji przestają na nie zwracać uwagę. Doświadczenia z innych krajów (np. Austrii, Niemiec)
pokazują odmienne podejście zarówno w strefach płatnego parkowania, jak i generalnie w zakresie zasad dopuszczania parkowania.
Po pierwsze wskazuje się przestrzenie na których parkowanie jest zakazane
przyjmując, iż w pozostałych miejscach jest dozwolone, oczywiście jeżeli nie zabraniają tego przepisy ruchu drogowego. Poza tym nie dubluje się oznakowania pionowego i poziomego, wykorzystując to drugie przede wszystkim do zaznaczania
sposobu parkowania oraz początku i końca.

Fot. 2. Przykład oznakowania ulicy w strefie płatnego parkowania w mieście Graz
Źródło: zdjęcie własne
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Egzekwowanie zasad parkowania polega częściej na montażu elementów małej
architektury (np. ławek, koszy, stojaków rowerowych), niż wskazywaniu zakazów
oznakowaniem i z pewnością można ocenić takie podejście jako bardziej efektywne.

Rys. 5. Przykłady oznakowania sięgaczy: a) bez placu do zawracania, b) z placem do zawracania,
c) z oznakowaniem tylko początku parkowania, d) tylko z oznakowaniem poziomym
Źródło: opracowanie własne
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Niezbędnym do rozwiązania w polskich przepisach jest kwestia tzw. sięgaczy,
czyli ulic ślepo zakończonych. Przykłady takich rozwiązań pokazano na rysunku 5.
Zgodnie z przepisami w naszym kraju obowiązuje ruch prawostronny i trzymając
się tej zasady umieszcza się oznakowanie przy krawędzi ulicy. Jednak należałoby
przewidzieć odstępstwo dla ulic bez przejazdu, na których umieszczenie znaku
zgodnie z kierunkiem jazdy powoduje brak możliwości ich odczytania przez kierowców wjeżdżających w tego typu ulicę. Niejednokrotnie przekazanie informacji
jest po prostu niemożliwe. Z przedstawionych na rysunku 5 rozwiązań jedynie
rozwiązanie a) jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Podsumowanie
Podsumowując dyskusję na temat oznakowania miejsc postojowych w strefach
płatnego parkowania można sformułować następujące wnioski:
1) Wprowadzenie postulowanego w [2] uzupełnienia szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych [5] o zapis dotyczący
możliwości postoju tylko w wyznaczonych miejscach pozwoliłby na znaczną
redukcję znaków pionowych (głównie B-36) oraz poziomych.
2) Już przy obecnie obowiązujących przepisach możliwe jest zredukowanie
niezbędnego oznakowania poziomego nawet o połowę, co prowadzi do realnych oszczędności. W podanym na rys. 1 przykładzie ograniczenie niezbędnego oznakowania poziomego z 53,4 do 21,7 m2 pozwala oszczędzić
kilkaset złotych rocznie na odnowieniu oznakowania. Biorąc pod uwagę
całą strefę płatnego parkowania, np. w Warszawie mogą to być oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Wprowadzenie zmian
w szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych [5] mogłoby doprowadzić nawet do dziesięciokrotnego zredukowania
niezbędnego oznakowania poziomego.
3) Często zarządcy dróg wymuszają na wykonawcy projektu organizacji ruchu
projektowanie zbyt dużej liczby znaków pionowych i poziomych, zapominając o zasadach ogólnych. Również projektanci chcąc być „po bezpiecznej
stronie” projektują zbyt dużo znaków pionowych i poziomych. Jest to poniekąd uzasadnione niską kulturą polskich kierowców. Pozostawienie nawet
skrawka powierzchni niewyłączonej z ruchu lub niewygrodzonej słupkami
będzie skutkowało jej wypełnieniem parkującymi samochodami, pomimo
że parkowanie jest niedozwolone w myśl zasad ogólnych prawa o ruchu drogowym. Niemniej należy dążyć do minimalizacji oznakowania pionowego
i poziomego, jednocześnie edukując kierowców.
4) W wielu europejskich krajach miejsca postojowe, za parkowanie w których
należy wnieść opłatę, wyznaczane są oznakowaniem poziomym w kolorze
innym niż biały (np. niebieski, żółty, czerwony). Niekiedy pojawia się również napis „Płatny” wzdłuż linii wyznaczającej miejsca postojowe. Zdaniem
autorów uzasadnione jest wprowadzenie zróżnicowania kolorystyki miejsc
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postojowych w strefach płatnego parkowania (kolor niebieski) oraz poza
tymi strefami (kolor biały).
5) W odniesieniu do oznakowania pionowego proponuje się oznakowywanie
tylko początku miejsc postojowych znakiem D-18 „Parking” wraz z odpowiednią tabliczką T-30 wskazującą układ parkowania. Koniec miejsc postojowych powinien wynikać z zasad ogólnych i/lub oznakowania poziomego.
6) Proponuje się zrezygnowanie z dodawania na znaku „D-18” parking napisu
„Płatny”. Konieczność wniesienia opłaty za parkowanie powinna wynikać
z zasad stosowania znaku D-44 „Strefa parkowania” (po zmianie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych [5]) oraz
kolorystyki oznakowania poziomego.
Część z proponowanych w artykule rozwiązań będzie rozważana w ramach
działań Sekcji Krajowej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego SITK RP. Przewiduje
się również pilotażowe wdrożenie wybranych form oznakowania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w zakresie
nietypowego oznakowania.
Ministerstwo Transportu przeprowadza obecnie dialog techniczny w zakresie
specyfikacji warunków zamówienia nowych wytycznych dla znaków i sygnałów
drogowych. Jak można domniemywać, w najbliższym czasie takie opracowanie
może zostać zlecone.
Ważne jest aby zostały przemyślane na nowo zasady oznakowywania stref płatnego parkowania oraz wyznaczania stanowisk postojowych w kontekście przywołanych w artykule problemów. Przed przystąpieniem do prac wszyscy musimy zadać sobie jedno, bardzo proste pytanie: Czy naprawdę stać nas na montaż i utrzymywanie tak wielu znaków?
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Streszczenie. W polskim systemie prawnym i administracyjnym kwestie parkowania nie
są wprost uwzględnione. Powoduje to, iż prowadzenie polityki w tym zakresie jest utrudnione
i ogranicza się zwykle do reagowania na powstające trudności w parkowaniu. Administracja zajmuje się parkowaniem na zasadzie „domniemania kompetencji”, jako element ważny ze społecznego
i gospodarczego punktu widzenia. Omówiono podejście, w którym parkowanie jest składnikiem
polityki transportowej, której celem jest uzyskanie zrównoważenia w systemie od strony funkcjonalnej, ekologicznej oraz efektywności ekonomiczno – społecznej. Taki model proponuje się wbudować
w dokumenty strategiczne i konsekwentnie wdrażać w perspektywie wieloletniej.
Słowa kluczowe: polityka parkingowa, parkowanie, regulacje prawne

1. Wprowadzenie
Aby zarysować proces kształtowania polityki parkingowej należy prześledzić
całość powiązań tego podsystemu z innymi, a także zdać sobie sprawę ze zdolności
kreatorów polityki transportowej (jest ich wielu w tym samym miejscu!) do realnego wpływania na zachowania użytkowników systemu, a także gestorów otoczenia
generującego potrzeby transportowe. Rozważania w tej materii będą prowadzone
w ramach obecnego systemu zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem miast, aby
w świetle uwarunkowań lub nawet pewnych niemożności wyprowadzić wnioski
na przyszłość.
Należy założyć, iż dla parkowania trzeba specyficznie określić jego funkcje we
współczesnych systemach transportowych, nie jest to bowiem tylko prosta funkcja
pozostawienia samochodu na dłużej czy krócej w wyniku wykonanej podróży, w takim czy innym celu. W parkowaniu należy wyróżnić także inne cechy, takie jak: (a)
motywacja podróży, (b) pora dnia, tygodnia, ale także (c) z jakiej przesłanki wynikał
wybór samochodu dla tej podróży, (d) czy była alternatywa dla wyboru środka podróży,
(e) czy znalezienie miejsca do parkowania było trudne czy nawet niemożliwe, (f)
czy parkowanie było płatne i (g) czy wymagało jakiejś formy uprawnienia.
Jak z tego widać samo parkowanie nie jest już tak prostą funkcją, jest częścią
zarządzania miastem, świadomym wyborem politycznym. Główna kwestia w warunkach polskich polega na wyjaśnieniu, czy mamy narzędzia do zaprogramowa-
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nia i zarządzania systemem parkingowych w zgodzie z takimi czy innymi przesłankami polityki transportowej i jak z tych narzędzi korzystamy.
Tezą artykułu jest stwierdzenie: parkowanie nie jest „okolicznością” procesów transportowych czy planistycznych w mieście – jest częścią polityki
transportowej i przestrzennej i jako takie musi być stosownie analizowane,
programowane, zarządzane i realizowane. Dla potrzeb zademonstrowania takiej tezy przedstawione zostaną zasady metodyczne sporządzenia polityki transportowej, które są z kolei podstawą planowania systemu transportu, w którym
parkowanie jest jednym z czynników zrównoważenia tego systemu w myśl zasad
zrównoważonego rozwoju.
Próba zarysowania założeń tak rozumianej funkcji parkowania w mieście została w artykule pokazana na tle obecnej polityki Unii Europejskiej1, wynikającej
z paradygmatów zasobooszczędności i niskoemisyjności współczesnych systemów
transportowych.
2. Kształtowanie polityki transportowej z parkowaniem jako czynnikiem zrównoważenia
Mechanizm procesów decyzyjnych polega na wyraźnym rozróżnieniu zakresu
decyzji na każdym etapie procesu planowania i zarządzania rozwojem2:
* planowanie strategiczne (strategie i polityki): co i jak chcemy osiągnąć (jakie mają być rezultaty),
* planowanie przestrzenne i specjalistyczne: jakie są nam potrzebne tereny
i systemy obsługi transportowej (czyli w jaki sposób to osiągnąć),
* programowanie: co trzeba zrobić, aby osiągnąć cele,
* realizacja przedsięwzięć: jak ukształtować przedsięwzięcia, aby stały się instrumentami osiągania celów (produkty).
Polityka transportowa jest zespołem ustaleń dotyczących celów rozwojowych
i wskazania sposobów ich osiągania, zarówno w układzie zintegrowanym, jak i dla
poszczególnych gałęzi transportu3. Większość polskich miast przyjmuje zrównoważony rozwój jako zasadę swojej strategii rozwojowej. W odniesieniu do transportu, zgodnie z definicją konferencji OECD w Wiedniu4 transport zrównoważony
to taki, „…który nie zagraża ludzkiemu zdrowiu lub ekosystemom oraz spełnia
potrzeby przemieszczania osób i towarów zgodnie z zasadami:
• wykorzystywania odnawialnych zasobów poniżej ich zdolności regeneracji,
• wykorzystywania nieodnawialnych zasobów poniżej możliwości rozwoju ich
odnawialnych substytutów…”.
1 Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, Komisja Europejska, 28.03.2011, KOM(2011) 144
2 Ustawa z 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227, poz. 1658.
3 „Polityka transportowa Państwa na lata 2006 – 2025”, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 czerwca
2005r.
4 Raport OECD „EST!”, Wiedeń 2000
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Oznacza to, że każdy użytkownik systemu transportu powinien móc zaspokoić swoje potrzeby przemieszczania, ale w imię ochrony zasobów nieodnawialnych
może podlegać ograniczeniom, skłaniającym go do wyboru określonego środka
transportu – w praktyce ograniczenia użycia samochodu na rzecz zbiorowych lub
niezmotoryzowanych form transportu. Równocześnie, zgodnie z zasadami zasobooszczędności i niskoemisyjności potrzebne jest oddziaływanie na mobilność dla jej
racjonalności, czyli dążenie tam gdzie to możliwe do redukcji transportochłonności
oraz oczywiście technologicznie zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.
Dla konkretnego miasta (weźmy przykład Krakowa5) zgodnie z tą definicją
sformułowanie celów polityki oparto na ogólnej strategii rozwoju gospodarczego
i społecznego przyjmując, że transport jest jedną z funkcji rozwojowych dla osiągania tych celów. Jako cele strategiczne, w szeroko rozumianym podejściu zrównoważonego rozwoju w Krakowie przyjęto następujące:
1) Kraków miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki.
2) Kraków Europejską metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu.
3) Kraków atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu.
Oznacza to, że w odniesieniu do transportu należy zapewnić takie warunki, jak:
Ad 1) Transport nie może stanowić bariery dla rozwoju gospodarczego i prowadzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej; barierą jest zatłoczenie,
zagrożenie bezpieczeństwa, uciążliwość i zanieczyszczenie środowiska.
Ad 2) Status metropolii oznacza otwartość i dostępność dla przybyszów w skali
europejskiej, krajowej i regionalnej, ale przede wszystkim dostęp do centrów intelektualnych, innowacji, kultury i przemysłu czasu wolnego.
Ad 3) Warunki dla mieszkańców w ich codziennych podróżach powinny być
możliwie komfortowe, równe dla każdego, bezpieczne, a w konsekwencji
procesów transportowych nie powstaną nadmierne uciążliwości dla otoczenia kulturowego i naturalnego.
Dokument polityki transportowej Krakowa ustala, że „…celem głównym
przekształceń i rozwoju oraz funkcjonowania systemu transportu Krakowa jest
stworzenie warunków dla sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania osób
i towarów, przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska, a przez to poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta oraz
z terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju”.
W ślad za tym idą cele szczegółowe:
Cel 1): zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu transportu miasta
jako zrównoważonego w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
Cel 2): dalsze wzmacnianie roli i poprawa jakości transportu zbiorowego,
Cel 3): wykształcenie zintegrowanego systemu metropolitalnego, zapewniającego dostępność w układzie regionu, kraju i Europy.
5 „Polityka transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2007 – 2015” Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta
Krakowa z dnia 4 lipca 2007r.
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Tyle zasady, ale jeśli się dokładniej im przyjrzeć, to w praktyce realizacja tych
postulatów polega na wpływaniu na podział podróży na środki przemieszczania,
czyli na doborze takich instrumentów zarządzania popytem, aby system zapewniał: sprawność (cel 1), zwiększenie roli transportu zbiorowego (cel 2) oraz integracji systemu w ramach obszaru metropolitalnego (cel 3). A jeszcze bardziej praktycznie – aby regulować udział transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanych
form transportu (pieszo, rowerem) na takim poziomie, przy którym nie powstaje
zatłoczenie w sieci drogowej spowodowane ruchem samochodów indywidualnych.
Co te zasady oznaczają z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej, ogłoszonych w 2011 roku?
* „Zasobooszczędność” to głównie dbanie o nie zajmowanie nadmiernie terenu (zasób miasta to głównie teren) oraz minimalizowanie rozmiarów infrastruktury (wielkie węzły, szerokie trasy),
* „Niskoemisyjność” to minimalizowanie użycia pojazdów spalinowych,
zwiększanie udziału podróży niezmotoryzowanych.
Z tego widać, że w regułach UE przyjmuje się jakby za naturalne zasady jak
w Krakowie, ale zwraca uwagę na dodatkowe czynniki z szerokiej gamy zrównoważonego rozwoju.
Wpływ parkowania na realizacje podanych zasad jest więc oczywisty: parkowanie, jako forma stanu krańców podróży samochodowych, może mieć zasadniczy
wpływ na osiągnie podanych celów. Ten czynnik oczywiście jest powiązany z siecią drogową: nadmiar podaży parkowania może spowodować zatłoczenie w sieci
drogowej, zaś zatłoczenie może powodować niewykorzystanie podaży parkingów.
Widać, że równowaga jest w doborze podaży w sieci drogowej i układzie parkingowym. Należy także zważyć, że problemy parkowania dotyczą głównie centrów
miast, które z definicji niejako „pracują pod ciśnieniem” – każde zwiększenie podaży (przepustowości układu drogowego, pojemności parkowania) wywołuje zwiększenie popytu, a równowaga jest wymuszana relacją potok ruchu – możliwość
parkowania.
3. Aspekt przestrzenny polityki parkingowej
Można wyróżnić trzy strefy miasta, wymagające zróżnicowanej polityki parkingowej:
Strefa A: centrum miasta – wymienność funkcji obiektów generujących potrzeby
parkowania (także i ruchu) oraz najczęściej ścisła zabudowa nie pozwalają
na wydzielanie przestrzeni do parkowania oddzielnie dla każdego obiektu,
czy też wymagania, aby każdy obiekt zapewnił parkowanie na swojej działce, więc strefa ta wymaga szczególnego podejścia od strony zarówno sieci
drogowej, transportu zbiorowego jak i parkowania; w tej strefie może dojść
do limitowania możliwości parkowania w stopniu zależnym od charakteru
i wielkości miasta, funkcji w centrum i innych czynników lokalnych.
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Strefa B: mieszkaniowa – w zasadzie potrzeby właścicieli pojazdów tu mieszkających powinny być zaspokojone w pełni w granicach działek katastralnych.
Strefa C: komercyjna - potrzeby pracujących i odwiedzających poszczególne
obiekty powinny być zaspokojone w granicach działek katastralnych, przy
czym stopień zaspokojenia tych potrzeb może wynikać z tego, jaką politykę podziału zadań przewozowych prowadzi miasto (np. trudno ograniczać
dostęp do stacji benzynowych); miasto ma sporo instrumentów zarządzania rozwojem w ramach planowania przestrzennego.
Polskie przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego dają pełną możliwość oddziaływania na zachowania właścicieli i zarządców nieruchomości w trakcie
procedur budowlanych. Instrumentem gmin są tu zapisy planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (jako prawo miejscowe), gdzie mogą być umieszczone wymagania, np. minimalnej lub maksymalnej liczby miejsc parkingowych
na danej działce, związanych z przeznaczeniem obiektów. Egzekucja tych zapisów
następuje w procedurach wydawania decyzji budowlanych (pozwolenia na budowę, decyzje o funkcjach/przeznaczeniu obiektów). Jest wskazane, aby zapisy planów miejscowych w tej sprawie były podbudowane stosownymi przesądzeniami
w strefowaniu zagospodarowania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a także w polityce transportowej i strategiach rozwoju miasta.
4. Jak uprawiać politykę parkingową - aspekty wdrożenia w warunkach
polskich w drugiej dekadzie XXI wieku
Ze społecznego punktu widzenia parkowanie zależne od celów podróży można
podzielić na kilka rodzajów:
1) związane z domem: ten popyt powinien być zaspokojony w całości,
2) związany z dojazdami do pracy i nauki: ponieważ są to najczęściej podróże
regularne; w tym zakresie wpływanie na pozostawienie samochodu w rejonie zamieszkania bądź rezygnacja z jego posiadania jest najważniejsza
i najłatwiejsza do uzyskania, pod warunkiem zapewnienia wysokiej jakości
transportu zbiorowego i form niezmotoryzowanych podróży,
3) podróże związane z prowadzeniem działalności biznesowej lub podróże służbowe są trudne do ograniczenia z powodu rozrzucenia źródeł i celów tych
podróży, a także konieczność przewożenia towarów lub dokumentów, także
ochrony osób w specjalnym statusie, niemniej te podróże zwykle nie nakładają się na szczyty przewozowe; ponadto mogą być ograniczone przez
rozwój usług telekomunikacji i transmisji danych, co zmniejsza potrzebę ich
wykonywania,
4) związane z dojazdami w celach bytowych (zakupy, załatwianie spraw
urzędowych) są trudne do ograniczenia ze względu na wygodę i bezpieczeństwo,
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5) związane z realizacją celów kulturalnych i towarzyskich są także trudne do
ograniczenia ze względów jak poprzednio, niemniej koncentrują się one
w okresach weekendowych i pod ich potrzeby można specjalnie ukształtować system, a wielkość potrzeb zwykle jest większa, niż dla grupy pierwszej.
Należy dodać, że wzrost ruchliwości mieszkańców polskich miast, będący
funkcją podnoszenia się poziomu zamożności, dotyczy głównie dwóch ostatnich
grup podróży.
Jak z tego wynika, kluczowe jest rozwiązanie problemów parkowania dla
pierwszej grupy podróży (ale tu obowiązki zapewnienia parkowania spoczywają głównie na właścicielach nieruchomości i zarządcach w obszarach mieszkaniowych) oraz drugiej grupy.
Tu można wskazać na ciekawe zjawisko, jakie można zaobserwować w polskich miastach: tam, gdzie koncentracja celów podróży w grupie związanej z pracą
nie jest objęta systemami regulacji parkowania (opłaty, ograniczona dostępność),
tam pracownicy zapełniają limitowaną często pojemność parkingową zanim do tej
strefy dotrą osoby z grupy trzeciej i czwartej (interesanci, ludzie biznesu, klienci
handlu i usług), co jest ze stratą dla biznesu w takich obszarach. Pojawia się błędne koło: klienci nie mogą „wygodnie” dotrzeć do rejonu np. centrum miasta, bo
miejsca na parkingach zajęte są przez pracowników tej strefy, czekających wszak
na klientów i interesantów. W wielu miastach z tego powodu centra tracą swoją
funkcje na rzecz wielofunkcyjnych centrów na peryferiach, gdzie możliwości parkowania są jednym z podstawowych założeń inwestorów.
Wniosek 1: polityka parkingowa powinna uwzględnić dominujące funkcje poszczególnych obszarów miasta i wprowadzać instrumenty właściwe dla
specyfiki parkingowej tych funkcji.
Wniosek 2: parkowanie dla potrzeb mieszkalnictwa powinno być zapewnione
przez właścicieli/zarządców nieruchomości w granicy ich działki; nie ma
powodu, aby tereny publiczne były przeznaczone na parkowanie ściśle
określonych indywidualnych osób.
Wniosek 3: parkowanie dla potrzeb komercyjnych powinno być zapewnione
w całości na działkach właścicieli/zarządców z tego samego powodu.
Wniosek 4: Parkowanie w centrum miasta powinno być przesądzone w wyniku
szczegółowych badań potrzeb oraz zbilansowania możliwości terenowych
i ograniczeń wynikających z zbilansowania ruchu w podziale na środki
podróżowania.
Aby takie decyzje (zwłaszcza jak we wniosku 4) mogły być podjęte, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz funkcjonalnych i ruchowych dla
ukształtowania bilansu miejsc parkingowych w równowadze do oczekiwanych potoków ruchu na styku z obszarem centrum miasta.
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5. Kilka kwestii szczegółowych
Opłaty parkingowe
Opłaty są pobierane dla regulacji popytu, a nie dla „napełnienia kasy miasta”.
Dotyczy to zarówno opłat za parkowanie w pasie dróg publicznych, nad czym pełną kontrolę ma gmina, jak i na parkingach komercyjnych. W tym drugim przypadku polityka cenowa jest prowadzona przez właścicieli i oddziaływanie na nich
przez gminę może mieć miejsce tylko przez konkurencję parkingów, będących jej
własnością. Gmina więc powinna rozważyć potrzebę uruchomienia podaży parkowania, jeśli taka jest potrzeba i wówczas przez różne instrumenty w zarządzaniu
nieruchomościami (np. koncesja budowlana na budowę i eksploatację parkingu
komercyjnego, wraz z ew. regulacją stawek) wywołać efekt zwiększenia podaży.
Należy pamiętać, że budowa takich parkingów nie jest zadaniem własnym gminy,
stąd brak prawa do wywłaszczenia nieruchomości pod takie inwestycje.
Parkingi Park&Ride
Obecnie w wielu miastach planuje się takie rozwiązania jako panaceum na ograniczenie dopływu pojazdów ze strefy peryferyjnej lub podmiejskiej do śródmieścia.
To rozwiązanie jest znane z wielu miast na świecie. Jednak należy podkreślić, że
powinny być spełnione co najmniej trzy warunki wstępne dla powodzenia takiego
rozwiązania (czyli pozostawiania pojazdów na tych parkingach i kontynuowanie
podróży co celu innym, zbiorowym środkiem transportu):
Warunek 1: czas utracony w podróży na przesiadkę z samochodu do transportu zbiorowego nie może wydłużyć znacząco łącznego czasu podróży
w stosunku do podróży samochodem do celu końcowego, równocześnie
czas „oszczędzony” przez podróżnego od P&R do celu musi być znaczący
w całej podróży.
Warunek 2: w rejonie celu dla podróżnego powinien być deficyt miejsc do parkowania, lub wysokość opłat powinna zniechęcać to pozostawienia tam
samochodu (co łatwo uzyskać wobec osób dojeżdżających do pracy czy
szkoły i parkujących zwykle kilka godzin).
Warunek 3: opłaty za parking P&R powinny być możliwie niskie, by nie powiedzieć symboliczne, najlepiej połączone z biletem na przejazd transportem
zbiorowym. Należy jednak baczyć, aby w organizacji takiego rozwiązania
nie popaść w konflikt z zasadami zakazu pomocy publicznej.
W polskich warunkach istotne korzyści z takiego systemu zaczyna odnosić
Warszawa dla parkingów w rejonie stacji metra. Niepowodzeniem kończą się
w większości takie inicjatywy w rejonie stacji kolejowych (co np. działa znakomicie
w innych krajach). Generalnie skuteczność systemu P&R dotyczy dużych miast,
w zasadzie milionowych oraz w rozległych rejonach zurbanizowanych, gdzie funkcjonują sprawne systemy szynowe.
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Kwestie prawne
Jak wspomniano parkowania dotyczy niewiele przepisów prawa – obok zasad
opłat za parkowanie w pasach dróg publicznych oraz możliwości jakie stwarza
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma żadnych regulacji. Każda gmina musi więc rozstrzygnąć, jaką politykę chce prowadzić: czy wydzielać podaż parkingową prywatną (dla potrzeb własnych np. spółdzielni mieszankowych czy firm w ramach ich posesji), czy też przejmować parkowanie na
własne tereny, głównie dróg publicznych czy innych terenów gminnych, gdzie
zaaranżowane zostaną komercyjne parkingi. Dopóki działać będzie zasada „domniemania kompetencji” dla gmin ten drugi instrument jest prawnie dopuszczalny, ale tak nie musi być zawsze (przepisy mogłyby ograniczyć prawo gminy do
wydawania środków budżetu tylko do zadań własnych).
Najważniejszym dostępnym instrumentem prawnym jest możliwość wprowadzenia do planów miejscowych tzw. normatywów parkowania (oczywiście tylko
w skali lokalnej jako prawo miejscowe). Taki normatyw reguluje wymagania zagwarantowania w ramach działek katastralnych takiej liczby miejsc parkingowych, jaka
uzna się za właściwą dla danego typu obiektu. W limitach takich można zawrzeć
wskaźniki, odpowiadające założonym wskaźnikom podziału modalnego podróży.
Dobór limitów (górnych lub dolnych) jest dużą sztuką, a przykładem niech
będzie znane zdarzenie z Londynu: w latach 60. na skutek zatłoczenia parkującymi samochodami w centrum miasta wprowadzono przepis o obowiązku zagwarantowania miejsc parkingowych na posesji (praktycznie w podziemiach lub
podwórzach), przy zakazie zatrzymywania na ulicach, co skutkowało wzrostem
natężenia ruchu; po pewnym czasie przepis odwrócono: wprowadzono silne limity na pojemność parkingów na posesjach, bez zmiany ograniczeń parkowania na
ulicach, co przyniosło (względną) równowagę. Jak wiadomo w ostatnich latach do
tego systemu dołożono opłatę za wjazd do centrum.
Byłoby wskazane, aby Ustawodawca uregulował te kwestie w sposób przejrzysty, wpisując parkowanie do zadań własnych gminy, co dawałoby gminie możliwości dla pozyskiwania nieruchomości pod parkingi.
6. Zarys metodyczny opracowania polityki parkingowej
Zasady opracowania dokumentu wynikające z omówienia głównych problemów parkowania w miastach można więc sformułować następująco:
a) Dokument powinien być częścią szerszego przedsięwzięcia, np. opracowania polityki lub strategii transportowej dla miasta.
b) Część diagnostyczna powinna obejmować pomiary i badania parkowania,
przynajmniej w części centralnej miasta wraz z inwentaryzacją miejsc do
parkowania oraz bilansem popytu i podaży6.
6 Wyczerpujący opis metod pomiarów i badań zawiera podręcznik „Inżynieria ruchu”, S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz. WKiŁ, Warszawa 1989
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c) W części prognostycznej należy sporządzić prognozę popytu, z uwzględnieniem założeń polityki podziału ruchu na środki podróżowania i w ścisłym
powiązaniu z koncepcją podsystemu transportu zbiorowego.
d) W części programowej należy przeprowadzić analizę poziomu zapewnienia
podaży w stosunku do popytu i przesądzić o skali ew. interwencji w podział
modalny na poziomie ruchu samochodowego i parkowania. W tej części
także należy rozstrzygnąć ewentualnie kwestie związane z parkingami Park&Ride.
e) W części wdrożeniowej należy ustalić:
* normatyw parkowania do wprowadzenia w planach miejscowych,
* politykę stawek opłat w pasach dróg publicznych oraz gminnych parkingów komercyjnych i P&R,
* system zarządzania parkingami ogólnodostępnymi w centrum (informacja o wolnych miejscach, stawki opłat),
* program realizacji parkingów w ramach koncesji budowlanych lub partnerstwa publiczno-prywatnego.
7. Zakończenie
Często w dyskusjach dotyczących parkowania można usłyszeć opinie, że w miastach Zachodu rozwiązano te problemy, bo są znacznie bogatsze niż w Polsce. Nie
jest to teza prawdziwa – w Polsce jest w miastach więcej samochodów w stosunku
do liczby mieszkańców, a parkingów niewiele!
Ponadto usprawnienia systemowe w miastach np. Niemiec czy Holandii wprowadzano już w latach 80., czyli wtedy, kiedy poziom rozwoju gospodarczego był
tam zbliżony do obecnego w Polsce. Dlatego przyczyny problemów z zatłoczeniem
na drogach i parkingach nie wynikają ze zjawisk obiektywnych, ale raczej z zaniedbań w planowaniu i rozwoju systemów transportowych w polskich miastach. I to
jest wyzwanie.
Należy się spodziewać, że w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej kryteria przyznawania środków na wsparcie projektów transportowych zostaną w tej mierze wzmocnione. Zapewne zostanie wprowadzony
formalny wymóg (dotąd były to „silne sugestie” Inicjatywy JASPERS) uzyskania w wyniku realizacji projektów (obojętnie - drogowych czy z zakresu transportu miejskiego) zmniejszenia obciążenia ruchem sieci drogowych, co może
wywrócić do góry nogami przyzwyczajenia wielu polityków samorządowych,
że im więcej ruchu, tym lepiej. Bo jak inaczej uzyskać rezultat zasobooszczędności i niskoemisyjności.
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Streszczenie. W artykule omówiono problemy związane z pozyskaniem inwestorów, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gotowych zrealizować program budowy parkingów kubaturowych w Bielsku-Białej. Opisano proces pozyskiwania materiałów wejściowych, ich analizę
oraz płynące z nich wnioski. Przedstawiono również analizy ekonomiczne oraz analizy rynkowe
stanowiące integralną część opracowania.
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, parkingi kubaturowe, płatne parkowanie, analiza rynku

1. Wstęp
W roku 2010 konsorcjum firm: PPU.”INKOM”S.C. i Collect Consulting S.A.
z Katowic wygrało w Bielsku-Białej przetarg na opracowanie projektowe pt: „Wykonanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych mających doprowadzić
do pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingów wielopoziomowych w Bielsku-Białej wraz z ewentualnymi
obiektami towarzyszącymi”.
W pierwotnych założeniach całość prac miała obejmować:
· kompleksową analizę istniejącego systemu parkowania w strefie centralnej
miasta Bielsko-Biała,
· propozycję sposobu organizacji i wprowadzenia płatnego parkowania
w mieście wraz z jego parametryzacją pod względem ruchowym i ekonomicznym,
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Gregorowicz J. 50%, Trybuś P. 50%
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· wykonanie czterech wstępnych koncepcji programowo-technicznych parkingów kubaturowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach
wraz z ich sparametryzowaniem pod względem kosztowym,
· wykonanie analizy rynku,
· opracowanie wniosków i rekomendacji (analiza wykonalności programu),
· pozyskanie partnerów/inwestorów dla partnerstwa prywatno-publicznego.
Historia projektu jest przykładem na to jak trudno jest pogodzenie interesów
społecznych, politycznych i biznesowych w ramach przedsięwzięć realizowanych
w partnerstwie prywatno-publicznym.
Obszar analiz obejmował centrum miasta Bielsko-Biała, w ramach którego zlokalizowano cztery potencjalne miejsca budowy parkingów (rys. 1).

Rys. 1. Analizowany obszar Bielska-Białej

2. Analiza stanu istniejącego
W Bielsku-Białej w 2010 roku w obszarze będącym przedmiotem analiz funkcjonowała strefa płatnego parkowania zarządzana przez wyspecjalizowaną spółkę miejską. W analizowanym obszarze funkcjonowały również parkingi o innej
formie użytkowania: zamknięte i bezpłatne łącznie z dużymi parkingami kubaturowymi (obszar CH „SFERA 2”). Rejestrowano również praktycznie bezkarną,
aktywną działalność parkingów „dzikich” i to nawet w ścisłym centrum.
W ramach prac dokonano kompleksowej oceny stanu funkcjonowania centrum miasta Bielsko-Biała w kontekście problematyki parkingowej.
Podstawą wniosków i ocen były kompleksowe badania przeprowadzone w analizowanej strefie miasta, a obejmujące:
· inwentaryzację miejsc parkingowych w mieście: płatnych, bezpłatnych, kubaturowych i powierzchniowych w tym parkingów „dzikich”,
· pomiar dzienny i nocny parkowania,
· pomiar szczegółowy dla parkingów wyznaczonych i oznakowanych,
· przeprowadzenie ankietowania kierowców pod względem ich preferencji
parkingowych.
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2.1. Analiza przestrzenna parkowania w obszarze analiz
Całość zebranych materiałów wprowadzono do systemów GIS-owych, które
stały się głównym narzędziem przetwarzania danych.
Na poniższych grafikach (rys. 2-4) pokazano przykładowe analizy przestrzenne
parametrów parkowania.

Rys. 2. Bilans parkowania w strefie w porze dziennej – sumaryczna liczba pojazdów w strefie – 5 026

Rys. 3. Bilans parkowania w strefie w porze nocnej – sumaryczna liczba pojazdów w strefie – 5 026
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Rys. 4. Analiza przestrzenna wykorzystania parkingów

Podobnej analizie poddano parametry rotacji, średniego czasu parkowania.
Wykonano również analizy dotyczące stref oddziaływania planowanych parkingów kubaturowych w 400 [m] buforze.

Rys. 5. Wyniki analizy średniego casu parkowania
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Tabela 1. Zestawienie parametrów zbiorczych dla parkingów znajdujących się w strefach dojścia do
projektowanych parkingów kubaturowych w strefach dojścia do nich

2.2. Ankietowanie kierowców
Ankiety przeprowadzono na grupie ponad 1000 kierowców w okresie pracy
strefy parkowania z proporcjonalną do liczby miejsc parkowania liczbą ankiet
w podstrefach. Przykładowe wyniki zestawiono w poniższych tabelach 2-4.
Tabela 2. Ankieta – cel postoju. Zestawienie wyników dla stref oddziaływania parkingów kubaturowych w zestawieniu z danymi dla całej strefy parkowania

Tabela 3. Ankieta – czas dojazdu. Zestawienie wyników dla stref oddziaływania parkingów kubaturowych w zestawieniu z danymi dla całej strefy parkowania
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Tabela 4. Ankieta – akceptowalność opłat. Zestawienie wyników dla stref oddziaływania parkingów
kubaturowych w zestawieniu z danymi dla całej strefy parkowania

2.3. Kierunki napływu kierowców do strefy
Podczas szczegółowych badań poszczególnych parkingów jednym z elementów podlegających inwentaryzacji były sekwencje literowe rejestracji parkujących
pojazdów. Pozwoliło to na określenie przynależności terytorialnej użytkowników
strefy parkowania. Wyniki analiz przedstawiono w poniższej tabeli 5.
Tabela 5. Główne kierunki napływu kierowców do strefy parkowania
Lp

SEKWENCAJA
REJESTRACJI

JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA

LICZBA
PARKOWAŃ 15’

[%]

1

SB

BIELSKO-BIAŁA

95 133

52,02

2

SBI

POWIAT BIELSKI

32 531

17,79

3

KNT

POWIAT NOWY TARG

4

KOS

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

5

KSU

POWIAT SUCHA BESKIDZKA

6

KWA.

7

57

0,03

4 252

2,33

351

0,19

POWIAT WADOWICKI

1 749

0,96

SCI

POWIAT CIESZYŃSKI

5 069

2,77

8

SPS

POWIAT PSZCZYŃSKI

2 021

1,11

9

SZY

POWIAT ŻYWIECKI

10

SUMA (3-9)

8 808

4,82

22 307

12,20

11

RESZTA

32 909

17,99

12

OGÓŁEM

182 880

100,00

Zebrane materiały i dane posłużyły do zaproponowania i sparametryzowania
w kolejnym kroku strefy płatnego parkowania w strefie centralnej miasta Bielsko-Biała, które to dane stały się z kolei materiałami wejściowymi do przeprowadzenia
analiz wykonalności postawionego przed zespołem zadania, czyli pozyskania Inwestora skłonnego do wykonania i eksploatacji czterech kubaturowych parkingów.
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3. Propozycja strefy płatnego parkowania
3.1. Założenia
W propozycji strefy uwzględniono:
· przeprowadzone badania i analizy,
· politykę parkingową miasta,
· politykę transportową i wysokość opłat.
Autorzy opracowania jako główne uwarunkowania, które stanowić będą o sukcesie, bądź porażce całego przedsięwzięcia widzieli:
· jednoznaczne opowiedzenie się miasta co do funkcji strefy parkowania – czy
ma ona być składową świadomego kształtowania polityki komunikacyjnej
miasta, czy też być elementem polityki fiskalnej,
· wprowadzenie w całej strefie jednolitego systemu zarządzania i zasad funkcjonowania płatnego parkowania,
· przyjęcia takich zasad funkcjonowania strefy by jej parametry ruchowe pozwalały na uzyskanie zadowalających prywatnych Inwestorów wyników
ekonomicznych,
· takie ukształtowanie strefy oraz zasad jej funkcjonowania by była ona zgodna z SUiZP miasta Bielsko-Biała oraz uzyskała pozytywną ocenę mieszkańców miasta.
3.2. Uwarunkowania
W ramach prac nad strefą przeanalizowano:
· problematykę zaspokojenia potrzeb parkingowych wraz z analizą dostępności komunikacyjnej,
· uwarunkowania społeczne,
· uwarunkowania planistyczne,
· uwarunkowania ruchowe,
· uwarunkowania techniczne,
· ochronę interesów mieszkańców strefy.
3.3. Zasady Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP)
Analizy i uwarunkowania doprowadziły do przyjęcia następujących ogólnych
zasad funkcjonowania SPP:
· SPP powinna być obszarem zwartym z granicami opartymi głównie na
drogach układu podstawowego,
· w granicach SPP powinna się zawierać większość zinwentaryzowanych
obiektów użyteczności publicznej,
· w SPP powinny w miarę możliwości zawierać się 300-metrowe strefy
dojścia pieszego do planowanych 4 lokalizacji parkingów kubaturowych.
Podyktowane to było koniecznością wykluczenia w miarę możliwości
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„ucieczki” parkujących na pobliskie parkingi bezpłatne poza strefą. Warunek ten był szczególnie trudny do spełnienia w przypadku Lokalizacji
3 - z uwagi na bliskość osiedla mieszkaniowego i obrzeżny charakter
lokalizacji. Skutkowało to też niewielkim „wyjściem” SPP poza strefę
urbanistyczną A,
· obszar SPP powinien dać możliwość podzielenia go na spójne podstrefy
dla mieszkańców, w których będą obowiązywały jednoznaczne identyfikatory upoważniające do postoju na zasadach przyjętych w regulaminie
SPP,
· kształt SPP powinien ułatwiać sprawowanie funkcji kontrolnych, niezależnie od sposobu pobierania opłat w obszarze,
· w SPP parkowania są dopuszczalne jedynie w miejscach do tego wyznaczonych (oznakowanych) i kubaturowych. Parkingi reglamentowane
(prywatne) nie podlegają rygorom strefy. Problemem przy kształtowaniu ekonomiki strefy będą parkingi obiektów SFERA, które oferować
mogą parkowania na własnych zasadach,
· w SPP nie ma parkowań niepłatnych, z wyjątkiem pojazdów mieszkańców posiadających identyfikatory, o ile tak ustali administrator SPP,
· w SPP z płat parkingowych zwolnione są osoby, których niepełnosprawność jest spowodowana upośledzeniem narządów ruchu, powodującym
trudności w poruszaniu się, potwierdzonym w orzeczeniu o niepełnosprawności, będących właścicielami pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. Fakt ten musi być potwierdzony wydaniem stosownego identyfikatora powiązanego jednoznacznie
z konkretnym pojazdem. Korzystanie z niego w SPP przez osoby postronne musi podlegać restrykcyjnym karom,
· w SPP należy rozważyć możliwość wprowadzenia limitu czasu parkowania. Dałoby to możliwość eliminacji całodniowych parkowań związanych z pracą. Zasada ta nie dotyczyłaby parkingów kubaturowych.
Ponadto w obszarze SPP przeanalizowano:
· wprowadzenie uzupełniającej komunikacji zbiorowej,
· lokalizację punktów poboru opłat,
· obsługę SPP z uwzględnieniem funkcji kontrolnych,
· parkowanie mieszkańców,
· harmonogram realizacji SPP.
Ostateczny kształt SPP wraz z jej podziałem na strefy o różnej progresji
opłat przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Strefa Płatnego Parkowania z podziałem na podstrefy

3.4. Zagrożenia realizacyjne
Jako główne zagrożenia w realizacji SPP przyjęto:
· brak środków na realizację nowych zadań w obszarze SPP,
· brak realizacji miejskich inwestycji drogowych,
· prawny brak możliwości wprowadzenia progresywnych stawek za czas parkowania,
· spadek atrakcyjności ścisłego centrum miasta i związany z tym dalszy odpływ klientów,
· brak środków na dofinansowanie komunikacji zbiorowej. Dotyczy to nowych linii, których parametry ekonomiczne mogą być nie w pełni zadowalające potencjalnego przewoźnika i będą wymagały oddzielnych dopłat.
4. Koncepcja techniczna i program budowy czterech kubaturowych parkingów w SPP
Ta część opracowania obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na precyzyjne koszty realizacji parkingów kubaturowych w czterech
wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.
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W poniższej tabeli 6 zestawiono główne parametry obiektów, które stały się
podstawą do dalszych analiz.
Tabela 6. Parametry kosztowe planowanych parkingów kubaturowych
Parking 3
ul. Broniewskiego
i PCK
(Strefa C)

Parking 4
ul. Słowackiego
i Sienkiewicza
(Strefa D)

Cena 1 m2 parkingu
1 059,00
3 125,09
999,10
Cena 1 m2 pow. Usług/biur
4 056,00
4 164,87
2 241,12
Cena 1 m2 powierzchni mieszkalnej
4 056,00
Cena 1 m2 zagospodarowania terenu
335,35
691,91
226,20
Łączny koszt inwestycji [zł netto] 44 334 852,00
43 275 737,29
22 917 895,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie preliminarzy kosztów

1 045,12
4 113,40
334,49
7 384 061,00

Parametry
[zł/1m2 netto]

Parking 1
ul. Kopernika
i Cieszyńska
(Strefa B)

Parking 2
ul. Cyniarska
i Wojska Polskiego
(Strefa A)

Całość powyższych materiałów posłużył do sporządzenia analizy rynku.
5. Analiza rynku
W ramach analizy rynku opracowano zagadnienia dotyczące:
· popytu na usługi parkingowe,
· elastyczności cenowej popytu,
· strategii cenowej,
· wielkości sprzedaży w zakresie oferty usług parkingowych,
· analizy ekonomicznej obiektów kubaturowych z uwzględnieniem towarzyszących im usług.
Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowania następujących wniosków
i rekomendacji:
- Całkowity popyt na usługi parkingowe oferowane przez wyznaczone i oznakowane parkingi zgłaszany w analizowanym obszarze miasta Bielsko-Biała
w godz. 9.00-18.00 jest w 49,28% zaspokajany poprzez ofertę parkingów
płatnych i bezpłatnych będących w dyspozycji miasta.
- Struktura sprzedaży usług parkingowych oferowanych przez parkingi
zlokalizowane w analizowanym obszarze SPP i będące w dyspozycji miasta kształtuje się następująco: 60,61% świadczonych przez miasto usług
parkingowych jest realizowanych przez parkingi płatne zarządzane przez
MZG, a pozostałe 39,39% jest świadczone przez parkingi bezpłatne będące
w dyspozycji miasta (bez CH Sfera i parkingów reglamentowanych).
- Z uwagi na kształt elastyczności cenowej popytu na usługi parkingowe nieuzasadnionym ekonomicznie jest obniżenie ceny usług parkingowych poniżej stawki 2 zł/h – obniżenie ceny spowodowałoby spadek przychodów
miasta osiąganych z działalności parkingowej, nasiliłoby wzrost popytu na
parkowanie w centralnej strefie miasta, co jeszcze bardziej pogorszyłoby
drożność komunikacji. Również nie zaleca się wzrostu cen usług parkingo-
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wych do kwoty powyżej 2 zł/h – zgodnie z deklaracjami badanych osób akceptowanej jedynie przez 0,3% kierowców. W warunkach wzrostu analizowanej ceny i jednoczesnego braku substytucyjnych usług w postaci bezpłatnych usług parkingowych, należy spodziewać się, iż większość kierowców
deklarujących brak akceptacji dla wzrostu cen będzie zmuszona do kupna
usług parkingowych po wyższej cenie. Część natomiast zgodnie z deklaracją
zrezygnuje z zakupu droższych usług parkingowych decydując się np. na
skorzystanie (o ile pozwoli na to podaż) z oferty parkingów bezpłatnych
zlokalizowanych w dalszej odległości od celu (poza płatną strefą). Należy
spodziewać się również, iż pewna grupa kierowców zrezygnuje z usług parkowania wybierając komunikację miejską lub zupełnie rezygnując z wyjazdu do płatnej strefy Bialska-Białej objętej niniejszą polityką parkingową.
Wzrost cen bez wątpienia będzie miał również przełożenie na wzrost niezadowolenia mieszkańców i osób odwiedzających Bielsko-Biała, nasilenie się
zjawiska parkowania w miejscach niedozwolonych oraz pogorszenie warunków i bezpieczeństwa komunikacji w mieście – co negatywnie wpłynie na
atrakcyjność miasta w oczach jego mieszkańców i osób przyjezdnych.
- Różnica w przychodach wyliczonych w oparciu o dane pomiarowe pozyskane w trakcie badań patrolowych, jako przychody MZG z działalności
parkingowej i w przychodach faktycznie odnotowanych sygnalizuje niedoskonałości w istniejącym systemie poboru opłat.
- Faktyczny poziom przychodów osiąganych w warunkach założonego wariantu polityki parkingowej jest uzależniony od realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingów wielopoziomowych. Oferta parkingów wielopoziomowych zwiększy podaż miejsc parkingowych w analizowanej strefie
miasta, a także podwyższy jakość oferty parkingowej, co będzie miało przełożenie na poziom zgłaszanego popytu na usługi parkingowe.
6. Prognozowane przychody z inwestycji
Na podstawie dokonanej oceny systemu parkingowego, rozpoznania potrzeb
parkingowych w Bielsku Białej, a także na podstawie preferencji kierowców dotyczących płatnych miejsc parkingowych wykonano prognozę przychodów z inwestycji, która z kolei miała stanowić główny element dalszych negocjacji z potencjalnymi Inwestorami prywatnymi.
Przy określaniu przewidywanych wpływów przeanalizowano strategie cenowe dla:
· usług parkingowych,
· najmu powierzchni usług towarzyszących parkingom kubaturowym.
Uzyskane jako wynikowe wartości przychodów w ujęciu rocznym przedstawiono w poniższych tabelach 7 i 8.
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Tabela 7. Przychody generowane przez parkingi
Lokalizacja nr 1 Lokalizacja nr 2
Lokalizacja nr 3 Lokalizacja nr 4
ul. Kopernika
ul. Cyniarska
ul. Broniewskiego ul. Słowackiego
i Cieszyńska
i Wojska Polskiego
i PCK
i Sienkiewicza
(Strefa B)
(Strefa A)
(Strefa C)
(Strefa D)

Przychody z parkingów
(PLN/rok)

Przychody w porze
dziennej
Przychody w porze
nocnej
Razem przychody

Razem
przychody

1 904 400

1 717 920

2 985 120

893 520

7 500 960

259 200

237 600

496 800

103 200

1 096 800

1 955 520
3 481 920
Źródło: opracowanie własne.

996 720

8 597 760

2 163 600

Tabela 8. Przychody infrastruktury towarzyszącej generowane z najmu powierzchni
Lokalizacja nr 1
Lokalizacja nr 2
Lokalizacja nr 3 Lokalizacja nr 4
ul. Kopernika
ul. Cyniarska
ul. Broniewskiego ul. Słowackiego
i Cieszyńska
i Wojska Polskiego
i PCK
i Sienkiewicza
(Strefa B)
(Strefa A)
(Strefa C)
(Strefa D)

Przychody z części
komercyjnej
PLN/rok

Wynajem pow.
sprzedaży
Wynajem pow. usług/
biur
Razem przychody

Razem
przychody

1 507 968

0

0

0

1 507 968

1 559 376

755 700

651 168

267 324

3 233 568

651 168

267 324

4 741 536

3 067 344

755 700
Źródło: opracowanie własne

Tabela 9. Roczne przychody osiągnięte w wyniku realizacji projektu
Lokalizacja nr 1
ul. Kopernika
i Cieszyńska
(Strefa B)

Łączne przychody
z projektu
PLN/rok

Przychody z
parkingów
Przychody z najmu
pow. sprzedaży
Przychody z najmu
pow. usług/biur
Przychody z najmu
pow. mieszkalnej
Razem przychody

Lokalizacja nr 2
Lokalizacja nr 3 Lokalizacja nr 4
ul. Cyniarska
ul. Broniewskiego ul. Słowackiego
i Wojska Polskiego
i PCK
i Sienkiewicza
(Strefa A)
(Strefa C)
(Strefa D)

Razem
przychody

2 163 600

1 955 520

3 481 920

996 720

8 597 760

1 507 968

0

0

0

1 507 968

1 559 376

755 700

651 168

267 324

3 233 568

102 000

0

0

0

102 000

2 711 220
4 133 088
Źródło: opracowanie własne

1 264 044

13 441 296

5 332 944

Osiągnięte wyniki finansowe poddano badaniu wrażliwości (tab. 10).
Tabela 10. Analiza wrażliwości przychodów ze sprzedaży
Analiza
wrażliwości

bazowe

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

Stopień
zapełnienia

13 441 296 11 189 856 11 940 816 12 690 336 13 441 296 14 191 536 14 941 776 15 691 296

Opłata
parkingowa

13 441 296 11 191 008 11 941 104 12 691 200 13 441 296 14 191 392 14 941 488 15 691 584

Przychody
z najmu
powierzchni

13 441 296 11 988 235 12 472 589 12 956 942 13 441 296 13 925 650 14 410 003 14 894 357

Źródło: opracowanie własne
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11. Podsumowanie
Przedstawiony w bardzo skróconej formie materiał miał stanowić punkt wyjścia do przeprowadzenia dalszych negocjacji handlowych z potencjalnymi prywatnymi partnerami - Inwestorami.
Niestety na tym etapie prac projekt został przerwany przez Zamawiającego
poprzez wypowiedzenie Umowy. Uzasadnieniem był brak możliwości pozyskania
wiarygodnych Inwestorów na podstawie uzyskanych parametrów ekonomicznych
pracy zarówno SPP, jak i projektowanych parkingów kubaturowych.
Należy jednak zaznaczyć, iż głównym powodem braku zainteresowanych
był brak chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji finansowych ze strony miasta
w przypadku podjęcia współpracy na zasadzie partnerstwa prywatno-publicznego.
Pozwoliłoby to na obniżenie stopnia ryzyka finansowego w trakcie eksploatacji
systemu jako całości. To z kolei nie pozwoliło na pozyskanie bankowej ścieżki kredytowej na realizację przedsięwzięcia, który to fakt wykluczał jego realizację.
Należy jednocześnie podkreślić, iż problem do dziś nie znalazł jakiejkolwiek finalizacji pomimo upływu trzech lat od czasu przeprowadzenia analiz omówionych
powyżej.
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Streszczenie. W artykule przedstawione są wyniki badań parkowania samochodów w centralnej części miasta Charkowa (Ukraina) i rezultaty ich wykorzystania przy budowie modelu
popytu na przemieszczania samochodów. Zaproponowano metodę, która uwzględnienia dynamiczny
charakter procesu transportowego przy obliczeniu pojemności rejonów transportowych, liczonych na
podstawie wjazdów i wyjazdów pojazdów.
Słowa kluczowe: badania parkowania, modelowanie popytu na miejsca parkingowe

1. Wprowadzenie
Miasto Charków z liczbą mieszkańców około 1,5 mln osób i powierzchnią
większą niż 350 km2 jest drugim, co do wielkości, miastem Ukrainy. Dla tego
miasta, jak dla większości miast Ukrainy, charakterystycznym jest dość wysokie
tempo wzrostu liczby samochodów. Już teraz liczba samochodów jest większa niż
220/1000 mieszkańców. Problemy miejskich systemów transportowych, towarzyszące wzrostowi poziomu motoryzacji, znane są od dawna. Odnosi się do niż również brak miejsc parkingowych.
W Charkowie problemy te są potęgowane przez wyraźną promieniową strukturę sieci dróg, wąskie jezdnie i prawie całkowity brak specjalnych miejsc parkingowych w centralnej części miasta. Dlatego też już teraz dla centrum miasta
w ciągu dnia charakterystyczna jest niska prędkość ruchu pojazdów, wynosząca
około 14 km/godz. Jednym z głównych powodów braku odpowiedniej przepustowości ulic, dla obecnej intensywności potoków transportowych, jest wykorzystanie
pasów ruchu na ulicach, w celu parkowania na nich podjazdów.
Dla osiągnięcia wysokiego poziomu usług transportowych świadczonych
mieszkańcom i gościom miasta Charkowa potrzebne jest opracowanie długotermi1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Horbachov P. 34%, Naumov V. 33%, Kolii O. 33%
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nowego planu rozwoju jego infrastruktury parkingowej. Pierwszym etapem opracowania takiego planu jest ustalenie prawidłowości, związanych z kształtowaniem
popytu transportowego.
2. Identyfikacja problemu
Problem wyboru racjonalnej strategii parkingowej w miastach nie jest nowy
i jest mu poświęcona dość duża liczba prac naukowych. Dokładny przegląd europejskich doświadczeń w dziedzinie rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych w miastach jest przedstawiony w literaturze [1, 2]. W pracach tych
opisane są pozytywne doświadczenia zastosowania różnych strategii parkowania
w miastach, jak również przedstawiono dużą liczbę technicznych wariantów ich
organizacji. Materiały te są uzupełnieniem rozległych amerykańskich i azjatyckich
doświadczeń, które dotyczą rozwiązania problemów parkowania [3, 4].
Przy tak dużej liczbie alternatywnych wariantów strategii parkingowych, koniecznym jest wybór wariantu racjonalnego. Wariant ten powinien opierać się na
charakterystycznych dla każdego miasta prawidłowościach przemieszczenia pojazdów. Podstawowymi z tych prawidłowości są prawidłowości ksztatowania się popytu na przemieszczanie [5] i parkowanie samochodów [6]. W pracy [5] proponuje
się również narzędzie do oceny parametrów popytu transportowego na podstawie
znanych wielkości potoków magistrali transportowych. Praca [6] poświęcona jest
wyborowi racjonalnej lokalizacji parkingu. Dla wszystkich zagadnień racjonalnej
organizacji parkingów samochodowych niezbędne są wiarygodne oszacowania parametrów popytu. Taka ocena może być uzyskana za pomocą specjalnych badań,
których przykładem mogą być przedstawione w niniejszym artykule.
Prawidłowości kształtowania się popytu transportowego muszą opisywać procesy akumulacji pojazdów w przestrzeni i czasie. Ostatecznym celem ich określenia jest prognoza pojemności rejonów transportowych dla wjazdów i wyjazdów
pojazdów. Danymi wejściowymi dla badań muszą być obiektywne dane, które
przedstawiają potoki pojazdów na sieci drogowej i procesy wytwarzania popytu
w miejscach parkowania samochodów.
3. Ustalenie prawidłowości popytu transportowego
Prace na temat ustalenia prawidłowości dotyczących popytu transportowego w mieście Charkowie zostały przeprowadzone przez Charkowski Narodowy
Uniwersytet Samochodowo – Drogowy, z własnej inicjatywy uczelni, bez jakiegokolwiek zewnętrznego finansowania. Spowodowało to praktyczną niemożliwość
modelowania terenu całego miasta. Dlatego jako obiekt badań została wybrana
najbardziej problematyczna, centralna część miasta (CCM) Charkowa.
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Teren centralnej części Charkowa ma wyjątkowe położenie geograficzne. Jego
granice są bardzo dokładnie określone brzegami rzek: Łopań i Charków (na południu) oraz Sarżynym Jarem i Żurawlewskim ujściem (na północy). Powierzchnia
tej części miasta stanowi 12,25 km2 (3,5%) całej powierzchni terenu miasta.
Taki układ znacznie ułatwia kontrolę przyjazdu i wyjazdu samochodów z CCM,
jeżeli większość takich przemieszczeń jest zrealizowana przez mosty wyżej wymienionych rzek. Dla ustalenia pojemności rejonów transportowych, centralna część
miasta Charkowa została rozdzielona na 15 wewnętrznych (centralnych) rejonów
i 15 miejsc połączenia CCM z peryferiami miasta (rys. 1). Należy zauważyć, że
miejsca połączenia rejonów charakteryzują się punktami wymiany pojazdami pomiędzy CCM i peryferiami całego miasta.

Rys. 1. Centralna część miasta Charkowa i wyodrębnione rejony transportowe
Źródło: Opracowanie własne

Pierwszym krokiem w określeniu prawidłowości kształtowania popytu transportowego dla centralnej części miasta Charkowa była obserwacja procesów akumulacji samochodów w miejscach parkowania.
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Dla przeprowadzenia badania intensywności wymiany pojazdów wykorzystano obserwację wideo. Pozwoliło to zorganizować badanie minimalnym kosztem.
Obserwacja wideo została przeprowadzona na działce, pomiędzy ul. Puszkinską
a ul. Darwina, w godzinach od 800 do 1900. Działka ta została wybrana, ze względu
na to, że ul. Puszkinska jest jedną z najbardziej trudnych pod względem organizacji ruchu drogowego w centralnej części miasta. Po obróbce sfilmowanego materiału, uzyskano informacje o liczbie samochodów, które przyjeżdżają i odjeżdżają
z miejsc parkowania dla dwóch kierunków, z interwałem 5 minut oraz o liczbie
samochodów, które w tym interwale czasu parkują.
Analiza statystyczna otrzymanych danych została przeprowadzona za pomocą
programu STATISTICA 10. Na podstawie wyników analizy można wyciągnąć
wniosek, że zmienne losowe liczby samochodów przyjeżdżających do miejsc parkowania oraz wyjeżdżających z nich mają rozkład Poisson’a (rys. 2, 3).
Wyniki te w pełnej mierze odpowiadają powszechnie znanym prawidłowościom
zachowania obiektów ze składnikami losowymi. Na podstawie uzyskanych danych
została przeprowadzona analiza dyspersyjna, dla której cała próba pięciominutowych interwałów była podzielona na grupy według czynnika czasu, tzn.: rano (800
– 1200), dzień (1200 – 1600), wieczór (1600 – 1900). Analiza wyników wskazała, że
wskaźnik Fishera F wynosi 0,68 przy wartości krytycznej w 2,08, czyli hipoteza
o równości matematycznych oczekiwań nie została odrzucona, ponieważ wpływ
czynnika we wszystkich próbach jest jednakowy. Co więcej, w analizowanym przypadku F < 1, co oznacza, że różnice pomiędzy próbami są mniejsze od rozbieżności w samych próbach; tak więc, wpływ czynnika jest mniej istotnym od wpływu
pozostałych czynników, dlatego hipotezę o równości matematycznych oczekiwań
przyjmuje się bez weryfikacji.

Rys. 2. Rozkład liczby samochodów przyjeżdżających do miejsc parkowania
Źródło: Opracowanie własne
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Rys. 3. Rozkład liczby samochodów wyjeżdżających z miejsc parkowania
Źródło: Opracowanie własne

Brak statystycznej zależności liczby przyjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów w stosunku do czynnika czasu jest uwarunkowany tym, że proces akumulacji
samochodów na parkingu trwa dość krótko, czyli samochody napełniają w krótkim czasie parking w godzinach porannych, a w ciągu dnia odbywa się nieistotna
zmiana ich ogólnej liczby.
Takie wyniki podyktowały potrzebę bardziej dokładnego zbadania okresów
akumulacji i zmniejszenia liczby samochodów w miejscach parkowania. Wyniki
badania świadczą, że proces akumulacji samochodów obejmuje 2 godziny poranne
(od 800 do 1000) i jest bardziej widoczny, niż wieczorem, w godzinach zmniejszenia
liczby samochodów (rys. 4).

Rys. 4. Rozkład przyjazdów i wyjazdów samochodów w poszczególnych godzinach dnia
Źródło: Opracowanie własne
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Dla porannego okresu zdecydowano się prowadzić badania prób dotyczących
zarówno intensywności wymiany, jak i gęstości parkowania samochodów. Liczba
obserwacji została oszacowana dla 95%-ej wiarygodności wyników. Miejsca przeprowadzenia pomiarów były wybrane losowo. Dla oszacowania intensywności wykorzystania miejsc parkowania przeprowadzano obserwację wideo w ciągu dwóch
godzin, a dla oszacowania gęstości parkowania samochodów wykorzystano metodę chwilowych obserwacji dla tego okresu czasu.
Po obróbce wyników pomiarów, parametry rozkładu gęstości parkowania samochodów zostały oszacowane na podstawie metody maksymalnego prawdopodobieństwa, a hipoteza o zgodności faktycznego rozkładu z rozkładem teoretycznym sprawdzona za pomocą kryteriów Pearson’a i Kołmogorowa-Smirnowa. Na
podstawie analizy można stwierdzić, że gęstość samochodów, które są zaparkowane na ulicach, ma rozkład wskaźnikowy (rys. 5).

Rys. 5. Rozkład gęstości samochodów, które zaparkowano na ulicach (oś OX w [liczba aut/100 m])
Źródło: Opracowanie własne

Wyniki przeprowadzonych badań, dotyczących ustalenia stopnia wykorzystania
przez pojazdy miejsc parkowania na terenie sieci drogowej podane są w tabeli 1.
Tabela 1. Wykorzystanie miejsc parkowania przez pojazdy na terenie sieci drogowej Charkowa, liczba
pojazdów/100 m
Parametry
Średnia
Maksymalna
Minimalna
Odchylenie standardowe

Liczba samochodów
przyjeżdżających
wyjeżdżających
46
30
66
50
24
16
11,3
9,4
Źródło: Opracowanie własne

zaparkowanych
11
20
5
3,3

Uzyskane rezultaty dają możliwość oszacowania obciążenia centralnej części
miasta Charkowa, w tym wykorzystania odpowiedniej informacji statystycznej,
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w eksperymencie symulacyjnym, przy określeniu pojemności rejonów miasta dla
przyjazdów i wyjazdów samochodów.
4. Określenie pojemności rejonów dla przyjazdów i wyjazdów samochodów
Na tym etapie badania, na podstawie uzyskanych prawidłowości i przeprowadzonego eksperymentu symulacyjnego, w pierwszej kolejności zostały określone
wielkości popytu na przemieszczania dla wszystkich transportowych rejonów centralnych.
Odrębnie zostały określone również pojemności dla przyjazdów i wyjazdów
samochodów dla peryferyjnych rejonów miasta. W tym celu ustawiono punkty
obserwacji na głównych drogach dojazdowych do centralnej części miasta, gdzie
były rejestrowane intensywności przyjazdów samochodów do centrum miasta, jak
również ich wyjazdów w ciągu porannego okresu akumulacji. Uzyskane w wyniku
wielkości pojemności centralnych i peryferyjnych rejonów transportowych przedstawione są w tabeli 2.
Tabela 2. Pojemności rejonów dla przyjazdów i wyjazdów samochodów, liczba pojazdów/okres czasu*
Transportowy rejon wyjazdu

Transportowy rejon przyjazdu
Ad

As

Dd
Ds

hdd
hsd

hds
hss

Pojemności dla przyjazdów, Ad,s

14423

23103

Pojemności dla wyjazdów
Dd,s
10669
28099
38768

37526
* d – indeks centralnych rejonów, s – indeks peryferyjnych rejonów
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2 pokazuje, że łączna liczba wyjazdów samochodów jest większa od liczby przyjazdów o 1242 pojazdów, czyli 3%. Tak znacząca różnica uwarunkowana
jest wysoką intensywnością wymiany samochodów pomiędzy centralnymi i peryferyjnymi dzielnicami miasta. Świadczy to o niestosowności prostej korekty uzyskanych pojemności rejonów transportowych i konieczności określenia przyczyn
dysproporcji.
Wśród tych przyczyn można wymienić:
- systemowe – badany obiekt ma skomplikowaną strukturę dynamiczną,
która charakteryzuje się ciągłością i losowością procesu ruchu samochodów
w ciągu dnia (czyli momenty przyjazdów i wyjazdów samochodów odnoszą
się do różnych odcinków czasu),
- technologiczne – przy przeprowadzeniu obserwacji mogą wynikać błędy
i niepewności związane z technologią pomiarów, precyzyjnością sprzętu, jak
również czynnikiem ludzkim,
- organizacyjne – przeprowadzenie badań terenowych z użyciem różnych metod może prowadzić do otrzymania w wyniku błędnej informacji statystycz-
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nej, często związanej z różnymi okresami czasu. Nie pozwala to na ocenę
wszystkich stanów badanego obiektu.
Przyczynami technologicznymi i organizacyjnymi tego, że w wyniku otrzymujemy różne wartości pojemności, zwykle są dążenia do uproszczenia techniki badań i obniżenia kosztu ich realizacji. Takiej sytuacji przy wystarczających zasobach
można uniknąć. Powody te nie są głównymi przyczynami dysproporcji w łącznych
pojemnościach rejonów, obliczanych na podstawie przyjazdów i wyjazdów pojazdów również i dla opisywanego badania.
Przyczyny systemowe uwarunkowane są dynamiczną strukturą badanego
obiektu, dla którego procesy przemieszczania samochodów charakteryzują się
zmianą położenia w czasie i przestrzeni. Taka osobliwa cecha sugeruje potrzebę badania potoków transportowych dla trzech zdarzeń: przyjazdów, ruchu i wyjazdów
samochodów. Specyfiką przeprowadzenia takich badań jest niemożliwość śledzenia
całego procesu dla każdego pojazdu: od miejsca wjazdu do miejsca przybycia.
Ponieważ w trakcie przeprowadzenia badań potoków transportowych śledzenie samochodów przez badacza zaczyna się i kończy w pewnym momencie czasu,
to jest dość oczywistym, że pewna ilość pojazdów, znajdujących się w ruchu, nie
zostanie uwzględniona. W wyniku tego różnica między łącznymi pojemnościami
rejonów transportowych liczona na podstawie wjazdów i wyjazdów pojazdów będzie równa różnicy między liczbą pojazdów, które znajdowały się na sieci drogowej
CCM w momencie rozpoczęcia i zakończenia badania intensywności ruchu.
W takim przypadku wielkość braku równowagi w liczbie pojazdów jest tym
wyższa, im większa jest różnica gęstości samochodów na sieci drogowej na początku i po ukończeniu procesu przeprowadzenia badań terenowych. Wniosek ten
daje możliwość uzasadnionego usunięcia przyczyn braku równowagi pojemności
liczonej na podstawie przyjazdów i wyjazdów samochodów w rejonach transportowych. W tym celu proponuje się uwzględniać przy kalkulacji elementów macierzy
podróży dodatkowy warunkowy rejon transportowy „Sieć transportowa”, który
odzwierciadla obecność samochodów znajdujących się w ruchu na sieci drogowej.
Pojemności warunkowego rejonu transportowego, liczone na podstawie przyjazdów i wyjazdów samochodów, na ogół mogą być określone jako iloczyn odpowiedniej średniej gęstości potoku pojazdów o długość sieci transportowej CCM:

D=
ñ a ⋅ Ls ,
n
A=
ñ d ⋅ Ls ,
n

(1)

gdzie:
An, Dn – pojemności rejonów transportowych liczone odpowiednio na podstawie
przyjazdów i wyjazdów samochodów w [liczbie pojazdów/okres czasu],
ra, rd – średnia gęstość samochodów na sieci drogowej centralnej części miasta
w [liczbie pojazdów/km],
Ls – łączna długość pasów sieci drogowej w [km].
Średnia gęstość potoku pojazdów oznaczona symbolem r została określona na
podstawie obliczeń długości kolejki samochodów przed wjazdem na regulowane
światłami skrzyżowanie. W tym celu została przeprowadzona seria obserwacji wi-
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deo w różnych punktach w centrum miasta. Ponieważ okres symulacji pojemności
zewnętrznych i wewnętrznych rejonów transportowych w przedstawianym badaniu wynosi dwie godziny porannego szczytu (od 800 do 1000), to dla określenia
gęstości pojazdów na sieci obserwacje przeprowadzane były od 750 do 810 dla
wyjazdów i od 950 do 1010 dla przyjazdów. Wyniki tych badań przedstawiono
na rys. 6.

Rys. 6. Histogram gęstości samochodów na sieci drogowej
Źródło: Opracowanie własne

Z histogramu na rys. 6 widać, że gęstość potoku pojazdów na początku i na
końcu badania terenowego jest różna, co z kolei potwierdza występowanie obiektywnych przyczyn nierównowagi między liczbą przyjazdów i wyjazdów samochodów (tabela 3).
Tabela 3. Łączne pojemności liczone według przyjazdów i wyjazdów samochodów w [liczba pojazdów/
okres czasu]*
Rejon wyjazdów
Dd
Ds
Dn
Pojemności liczone według
przyjazdów, Ad,s,n

Pojemności liczone według

Rejon przyjazdów
Ad
hdd
hsd
hnd

As
hds
hss
hns

An
hdn
hsn
hnn

14423

23103

2040

wyjazdów Dd,s,n
10669
28099
913
39681
39566

* n – indeks sieci transportowej
Źródło: Opracowanie własne

Tak więc, po zastąpieniu liczby przemieszczeń samochodów dla warunkowego
rejonu transportowego „Sieć transportowa” różnica między łącznymi pojemnościami rejonów liczonymi według wyjazdów i przyjazdów skróci się od 1242 do 115
pojazdów, czyli różnica ta będzie mniejsza od 0,3%. Takie rozbieżności mogą już
być w pełni akceptowane i w konsekwencji wyeliminowane za pomocą zwykłych
metod korekty pojemności.
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5. Podsumowanie
Zmienne losowe liczby pojazdów przyjeżdżających do rejonów transportowych
i wyjeżdżających z nich mają rozkład Poissona i to w pełnej mierze odpowiada znanym prawidłowościom zachowania obiektów ze składnikami losowymi.
Proces akumulacji samochodów w miejscach parkowania zajmuje dość mały
okres czasu, czyli pojazdy napełniają parking rano w krótkim czasie, a w ciągu
dnia odbywa się nieistotna zmiana ich liczby. Proces akumulacji samochodów na
parkingach miasta Charkowa obejmuje 2 poranne godziny (od 800 do 1000) i jest
bardziej widoczny niż w godzinach wieczornych, gdy występuje zmniejszenie liczby zaparkowanych pojazdów.
Główną przyczyną występowania braku równowagi pojemności rejonów transportowych liczonych na podstawie przyjazdów i wyjazdów jest dynamiczny charakter procesu przemieszczania. Uwzględnić to można w modelu popytu za pomocą warunkowego rejonu transportowego „Sieć transportowa”. Takie podejście
pozwala oszacować pojemności punktów badanej sieci i znacznie zmniejszyć różnicę między łącznymi pojemnościami rejonów liczonych na podstawie przyjazdów
i wyjazdów pojazdów.
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Streszczenie. Technologie korzystające z telematyki transportu oferują narzędzia służące
wzmocnieniu systemów transportowych w miastach poprzez racjonalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury, zwiększenie jej niezawodności oraz oddziaływanie na zmiany zachowań transportowych mieszkańców przy jednoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania transportu. Główną
przyczyną stosowania inteligentnych systemów zarządzania transportem jest konieczność realizacji
działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków rozwoju motoryzacji i wzrostu jakości usług
przewozowych w warunkach zmiennego popytu transportowego. Władze miast Aglomeracji Trójmiejskiej zdecydowały się na pracę nad wdrożeniem Inteligentnych Systemów Transportu (ITS)
w roku 2002, kiedy rozpoczęły się prace koncepcyjne nad aglomeracyjnym systemem TRISTAR. Po
latach prac projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co pozwoliło na podjęcie działań, które zakończą się wdrożeniem pierwszych etapów systemu
TRISTAR do roku 2014. W artykule przedstawiono założenia do realizacji oraz strukturę funkcjonalną Systemu Informacji Parkingowej, który jest jednym z elementów realizowanego projektu.
Systemy naprowadzania na wolne miejsca parkingowe funkcjonują od wielu lat w krajach, które
wcześniej rozpoczęły wdrażanie zaawansowanych środków i metod zarządzania ruchem (przede
wszystkim w Niemczech), a obecnie poza Trójmiastem powstają również w kilku dużych polskich
miastach w ramach wdrażania dużych projektów z obszaru Inteligentnych Systemów Transportu,
między innymi w Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy.
Słowa kluczowe: zarządzanie parkingami, system informacji parkingowej

1. Wprowadzenie
Diagnoza funkcjonowania systemów transportowych Aglomeracji Trójmiejskiej, przygotowana w ramach prac koncepcyjnych, poprzedzających rozpoczęcie realizacji systemu TRISTAR [1], [2], [3], wykazała, że występuje tutaj wiele
problemów, które można będzie rozwiązać dzięki zastosowaniu metod i środków
1

Wkład procentowy poszczególnych autorów: Jamroz K. 10%, Oskarbski J. 80%, Krukowski P. 10%
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ITS, podnosząc sprawność i niezawodność systemu transportu. Do problemów,
które można będzie zredukować po wdrożeniu Systemu Informacji Parkingowej
zaliczyć należy wysoki poziom zatłoczenia sieci ulicznej, szczególnie podczas szczytów transportowych, który wpływa negatywnie na warunki i na jakość podróży
korzystających zarówno z środków transportu indywidualnego jak i transportu
zbiorowego poprzez wysokie straty czasu, jak również na jakość życia mieszkańców poprzez negatywny wpływ na środowisko naturalne, do czego przyczyniają
się między innymi trudności w znalezieniu wolnych miejsc parkingowych (spowodowane wysoką zajętością i brakiem informacji), szczególnie w obszarach centralnych, w związku z czym rośnie zatłoczenie spowodowane poszukiwaniem miejsc
do parkowania. Ponadto pojazdy przemieszczające się w celu znalezienia miejsca
do parkowania, przyczyniają się do powstawania zdarzeń drogowych lub sytuacji
konfliktowych w wyniku nietypowego zachowania kierowców, którzy pochłonięci
są szukaniem wolnego miejsca. Brakuje również elektronicznych systemów poboru opłat parkingowych i kontroli wjazdu na parkingi, scentralizowanego systemu
zarządzania parkingami, który mógłby otrzymywać, zbierać i analizować aktualne
dane o zapełnieniu z poszczególnych parkingów oraz prowadzić predykcję na temat ilości wolnych miejsc parkingowych oraz znaków kierujących do parkingów
z wolnymi miejscami postojowymi.
Obecnie w centralnych obszarach Trójmiasta jest ok. 30 tys. miejsc postojowych. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest znacznie większe, szczególnie w okresach szczytów handlowych i w okresie letniego sezonu turystycznego.
Problem ze znalezieniem miejsc do parkowania szczególnie wyraźnie uwidacznia
się w centralnych obszarach aglomeracji podczas szczytów komunikacyjnych oraz
w okresie letnim podczas wzmożonego ruchu turystycznego. W 2006 roku prof.
Donald C. Shoup z UCLA, na postawie analizy wyników kilkunastu badań prowadzonych w latach 1927-2000 w różnych miastach na świecie, stwierdził, że skala
przemieszczania się w poszukiwaniu wolnego miejsca do parkowania waha się od
8% do 74% całego ruchu. Jeszcze wyższe wartości, bo 93%, miał osiągnąć ruch
związany z poszukiwaniem wolnego miejsca w centrum Barcelony w 2005 roku
[4], [5], [6]. Oczywiście skala opisanego zjawiska jest tym większa, im bardziej
niedostępne dla kierowców są miejsca postojowe. Przykładowo w obszarze centralnym Gdyni wskaźnik wykorzystania miejsc postojowych przed wprowadzeniem
Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w 2009 roku na skutek parkowania w niedozwolonych miejscach przewyższał 100%. W tym przypadku system naprowadzania na wolne miejsca postojowe byłby mało efektywny.
Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania pozwoliło na zwiększenie rotacji
pojazdów i pojawienie się w godzinach największego wykorzystania miejsc ok. 5%
wolnych miejsc, na które można będzie kierować pojazdy po wprowadzeniu systemu. Dodatkowo po wprowadzeniu opłat za parkowanie w SPP, bardziej atrakcyjne
dla kierowców stały się miejsca płatne w centrach handlowych na terenie Śródmieścia, które z czasem być może zostaną włączone do systemu, jeżeli taka będzie wola
ich właścicieli. Warto także wskazać na inne korzyści z funkcjonowania systemów:
skrócenie czasu poszukiwania wolnego miejsca do parkowania (nawet do 50%),
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zwiększenie stopnia wykorzystania parkingów objętych systemem i zwiększenie
liczby wolnych miejsc w parkowaniu przykrawężnikowym [4].
Powyższe przesłanki skłoniły miasta Aglomeracji Trójmiejskiej do podjęcia
działań, mających na celu opracowanie wspólnej koncepcji aglomeracyjnego ITS,
którego elementem będzie System Informacji Parkingowej (SINP) i etapowego
wdrażania systemu TRISTAR.
2. Trójmiejski System Informacji Parkingowej
2.1. SINP w architekturze systemu TRISTAR
W ramach koncepcji szczegółowej systemu TRISTAR [7] opracowano architekturę regionalną systemu, tak aby przyszły rozwój systemu, który w poszczególnych miastach Aglomeracji może przebiegać niezależnie, nie spowodował
jego dezintegracji [8]. Architektura systemu stanowiła podstawę do opracowania
struktury logicznej i sprzętowej dla elementów realizowanych w pierwszych etapach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto architektura definiuje czteropoziomową, hierarchiczną strukturę funkcjonalną (poziom zarządzania metropolitalnego, miejskiego, obszarowego i lokalnego). Poziom
zarządzania miejskiego, zwany także poziomem strategicznym lub warstwą zarządzania centralnego, dotyczy zarządzania ruchem miejskim na obszarze poszczególnych miast Trójmiasta. Na poziomie tym realizowane będą główne postulaty
wynikające z polityki transportowej poszczególnych miast Aglomeracji Trójmiejskiej. Zasadniczą funkcją poziomu centralnego, zlokalizowanego fizycznie w Centrach Zarządzania Transportem w Gdańsku i Gdyni, będzie integracja wszystkich
systemów wchodzących w skład systemu TRISTAR (rys. 1). Integracja będzie
zapewniona przez wspólne środki sprzętowe i programowe, wspólną sieć transmisji danych oraz wspólne bazy danych umożliwiające wzajemne przetwarzanie
informacji dostarczanych przez System Zarządzania Ruchem Miejskim (SZRM),
System Zarządzania Transportem Zbiorowym (SZTR) i System Planowania Ruchu
(SPR). Założono zastosowanie budowy modułowej, w której wszystkie podsystemy
mogą działać niezależnie od pozostałych. Umiejscowienie poszczególnych modułów w strukturze funkcjonalnej SZRT przedstawiono w tabeli 1. Zastosowanie
hierarchicznej i modułowej struktury systemu pozwoli na jego przyszłą rozbudowę
poprzez dołączanie nowych elementów i uzupełnianie o nowe funkcje. Podstawowym zadaniem systemu centralnego będzie integracja systemów, podsystemów
i modułów poprzez gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję danych [9].
2.2. Struktura funkcjonalna, logiczna i sprzętowa SINP
System Informacji Parkingowej SINP (zgodnie z architekturą systemu TRISTAR - Moduł Pomiaru Napełnienia Parkingów oraz Moduł Zarządzania Parko-
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waniem) służy do przekazywania informacji o dostępności parkingów w poszczególnych obszarach (dzielnicach) poszczególnych miast. W ramach realizowanej inwestycji będą to obszary centralne (centra Gdańska, Gdańska-Wrzeszcza, Gdyni,
Sopotu oraz Gdańska-Letnicy, gdzie zlokalizowane są parkingi przy PGE Arena),
jednakże system będzie rozszerzany o kolejne dzielnice. System na podstawie informacji dostarczonej przez urządzenia zliczające pojazdy na parkingach (moduł
MPNP) będzie określać liczbę dostępnych miejsc i przekazywać odpowiednie informacje do tablic i znaków wyświetlających (moduł MZP). System ten musi udostępniać aktualne dane dotyczące dostępności parkingów w centralnej bazie danych w celu umożliwienia wykorzystania ich przez pozostałe podsystemy (w szczególności przez System Informacji Medialnej za pośrednictwem strony WWW).

Rys. 1. Struktura funkcjonalna pierwszych etapów systemu TRISTAR
Źródło: Opracowanie własne [9]

Oprócz strony WWW, informacje będą prezentowane na tablicach (TDIP)
i znakach (ZDIP) informacji parkingowej, rozmieszczonych wzdłuż ulic objętych
systemem. Tablice informacji parkingowej (rys. 2), wskazujące wyróżniającym się
kolorem obszar miasta i przypisane do niego parkingi, zostaną zlokalizowane na
wlotach do sprecyzowanych obszarów, w których kierowcy naprowadzani będą
znakami zmiennej treści (rys. 3), wyświetlającymi liczbę wolnych miejsc i wskazującymi drogę do poszczególnych parkingów, włączonych do systemu. Uzupełnieniem oznakowania prowadzącego na parkingi będą tablice stałe.
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Tabela 1. Podsystemy i moduły w Systemie Zarządzania Ruchem Miejskim
Podsystem
System Sterowania Ruchem
Drogowym (SSRD)
System Monitorowania
i Nadzoru Ruchu Pojazdów
(SMNR)
System Nadzoru Wizyjnego
(SNW)
System Pomiaru Parametrów
Meteorologicznych (SPPM)

Moduł
Akronim
Moduł Sterowania Ruchem Pojazdów i Pieszych
MSRP
Moduł Priorytetów dla Pojazdów Transportu Zbiorowego
MPTZ
Moduł Pomiaru Parametrów Ruchu w SSRD
MPRD-SSRD
Moduł Wykrywania Zdarzeń Drogowych w SSRD
MWZD-SSRD
Moduł Pomiaru Parametrów Ruchu Drogowego
MPRD
Moduł Identyfikacji Pojazdów z Wykorzystaniem Kamer
MIPK
ANPR
Moduł Nadzoru Wizyjnego
MNW
Moduł Wspomagania Automatycznej Rejestracji Zdarzeń
MWARZ
Moduł Pomiaru Parametrów Meteorologicznych

System Informacji Parkingowej Moduł Pomiaru Napełnienia Parkingów
(SINP)
Moduł Zarządzania Parkowaniem
System Zarządzania
Moduł Automatycznego Nadzoru nad Zachowaniami
Bezpieczeństwem Ruchu
Kierowców
Drogowego (SZBR)
Moduł Kierowania Pojazdów na Trasy Alternatywne
i Zastępcze
Moduł Zarządzania Ruchem na Odcinkach
System Informacji dla
Międzywęzłowych
Kierowców (SIK)
Moduł Zarządzania Prędkością w Miejscach
Zagrożonych
Moduł Zarządzania Zdarzeniami Drogowymi
System Informacji Medialnej
Moduł Informacji Drogowej
(SIM) - podsystem wspólny
Moduł Informacji Medialnej Transportu Zbiorowego
z SZTZ
System Planowania Ruchu
(SPR) - podsystem wspólny
z SZTZ

MPPM
MPNP
MZP
MANZ
MKPT
MZRO
MZPZ
MZZD
MID
MIMT

Moduł Planowania Ruchu
Moduł Planowania Tras Transportu Zbiorowego

MPR
MPTT

Moduł Planowania Rozkładów Jazdy

MPRJ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

Głównym zadaniem oprogramowania sterującego Systemu Informacji Parkingowej będzie pozyskiwanie danych o zajętości poszczególnych parkingów, włączonych
do systemu oraz przekazywanie informacji o dostępności parkingów uczestnikom
ruchu drogowego. Na podstawie danych o zajętości parkingów dla każdego parkingu obliczane będzie prognozowane napełnienie na podstawie zmian zajętości w ciągu
ostatnich 10 – 15 min oraz danych historycznych. Informacja o zajętości (napełnieniu parkingu i liczbie wolnych miejsc) dostarczana będzie przez urządzenia lokalne
do Centrum Zarządzania Ruchem nie rzadziej niż co 2-5 minut. Dla każdego parkingu, włączonego do systemu, na oddzielnej warstwie operatorskiej w Centrum Zarządzania Ruchem (poziom centralny) prezentowane będą następujące informacje:
• nazwa parkingu,
• nominalną liczba miejsc postojowych,
• liczba miejsc zajętych,
• liczba miejsc dostępnych,
• liczba pojazdów wjeżdżających w jednostce czasu,
• liczba pojazdów wyjeżdżających w jednostce czasu.
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Rys. 2. Tablica informacji parkingowej w systemie TRISTAR
Źródło: QUMAC S.A.

Wszystkie pomierzone i obliczone parametry będą zapisywane w bazie danych
systemu oraz kopiowane z bazy produkcyjnej SINP do hurtowni danych. System
będzie gromadzić i udostępniać aktualne dane dotyczące dostępności parkingów
i ich zajętości w bazie danych oraz kopiować do hurtowni danych w celu umożliwienia wykorzystania ich przez pozostałe podsystemy, przede wszystkim przez
System Informacji Medialnej oraz System Planowania Ruchu. SINP pobierał będzie z bazy danych informacje umożliwiające określenie przewidywanego czasu
dojazdu do parkingu, co zostanie uwzględnione w algorytmie szacowania wolnych
miejsc postojowych. Komunikaty o liczbie wolnych miejsc na parkingach będą
wyświetlane na znakach i tablicach informacji parkingowej z uwzględnieniem
trendu zmian zajętości i aktualnego czasu dojazdu od znaku/tablicy. Aktualny czas
dojazdu podsystem informacji parkingowej będzie pobierać z centralnej bazy danych systemu. Operatorzy będą mieli możliwość wpływania na wyświetlane informacje (np. w przypadku incydentów zaburzających trend). Oprogramowanie
do zarządzania zasobami SINP umożliwiać będzie konfigurację urządzeń pomiaru
zajętości parkingów, korygowanie przez operatora liczby pojazdów na parkingu
na podstawie informacji z kamer kontrolnych oraz konfigurację i diagnostykę
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tablic i znaków informacji parkingowej. W celu umożliwienia kontroli działania
urządzeń zliczających zajętość parkingów oraz kalibracji systemu przez operatora
wykorzystane zostaną kontrolne kamery przekazujące statyczny obraz parkingu.

Rys. 3. Znak informacji parkingowej w systemie TRISTAR
Źródło: QUMAC S.A.

System współpracował będzie z urządzeniami zainstalowanymi na poziomie
lokalnym, którymi będą urządzenia zliczające pojazdy na parkingach, tablice informacji parkingowej i znaki informacji parkingowej. Wymagany dopuszczalny
błąd zliczania będzie mniejszy niż 5% nominalnej pojemności parkingu w czasie
24 h. Urządzenia zliczające zajętość parkingu będą komunikować się z poziomem
centralnym za pomocą protokołu TCP/IP poprzez Ethernet lub za pośrednictwem
GPRS. Komunikacja urządzeń zliczających z serwerem systemu w Centrum Zarządzania ruchem odbywać się będzie poprzez udostępnienie informacji na odpowiednim porcie TCP (w przypadku podłączenia systemowego kabla światłowodowego do urządzenia parkingowego), poprzez udostępnienie informacji na porcie
RS-232 w trybie odpytywania przez system nadrzędny TRISTAR (co wymaga
podłączenia systemowego kabla światłowodowego do urządzenia parkingowego
i zainstalowania odpowiednich konwerterów RS-232/Ethernet/FIBER), poprzez
wysyłanie przez urządzenie parkingowe pakietów danych na odpowiedni port nasłuchu serwera informacji parkingowej TRISTAR w prywatnej sieci IP systemu (co
wymaga podłączenia systemowego kabla światłowodowego do urządzenia parkingowego) lub poprzez wysyłanie przez urządzenie parkingowe pakietów danych na
odpowiedni port nasłuchu serwera informacji parkingowej w publicznej sieci Internet (co wymaga dostępu urządzenia parkingowego do publicznej sieci Internet
za pośrednictwem dowolnego medium - włączając w to dostęp bezprzewodowy
GSM/GPRS).
Tablice informacyjne (wielowierszowe tablice aktywne wykonane w technologii LED) przekażą wiadomość o dostępności parkingów znajdujących się na danym obszarze. Tablice zostaną umieszczone na dojazdach do obszarów central-
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nych i ułatwią dokonanie wyboru parkingu przez kierowcę. Znaki informacyjne,
umieszczone w pobliżu parkingu przekażą wiadomość o liczbie wolnych miejsc na
wybranym parkingu i skierują tam kierowcę. W ramach obecnie realizowanego
wdrożenia przewidziano montaż 15 tablic i 20 znaków zmiennej treści. Systemem
objętych zostanie 15 parkingów (7 w Gdańsku, 4 w Gdyni i 4 w Sopocie).
3. Podsumowanie
Wdrożenie Systemu Informacji Parkingowej w założeniu powinno przyczynić
się do podniesienia sprawności systemów transportu Trójmiasta poprzez redukcję
natężeń ruchu o pojazdy poszukujące wolnych miejsc parkingowych. Skalę poprawy będzie można określić po przeprowadzeniu badań po wdrożeniu sytemu. Należy jednak pamiętać o tym, że systemy takie nie rozwiążą problemu wynikającego
ze zbyt małej podaży miejsc postojowych w stosunku do potrzeb. Rozwiązania
problemu należy upatrywać również w innych instrumentach racjonalnej polityki transportowej, które umożliwią redukcję ruchu samochodowego w obszarach
centralnych oraz z czasem w pozostałych częściach Trójmiasta. Spośród najbardziej
efektywnych instrumentów polityki transportowej należy wymienić:
• zlokalizowanie parkingów strategicznych na obrzeżach obszarów centralnych/granic miast z zapewnieniem dogodnych połączeń transportem zbiorowym do parkingów strategicznych z kluczowymi punktami obszarów
śródmiejskich (systemy P+R),
• zapewnienie parkowania stałego dla samochodów ciężarowych i autobusów
na terenach baz transportowych i specjalnie do tego celu przeznaczonych
parkingach,
• zarządzanie mobilnością, czego jednym z przykładów może być zobowiązanie zakładów pracy do zapewnienia minimalnej, niezbędnej liczby miejsc
parkingowych dla swoich pracowników, przy równoczesnym propagowaniu
i tworzenia podstaw użytkowania alternatywnych w stosunku do samochodu środków transportu.
SINP powinien również podlegać rozwojowi w celu dalszej poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz niwelacji uciążliwości środowiskowych. W niedalekiej przyszłości należy wziąć pod uwagę możliwość włączenia do systemu dużych parkingów komercyjnych w obszarach centralnych Gdyni, w tym parkingów
w centrach handlowych (w Sopocie i Gdańsku takie parkingi włącza się w ramach
aktualnego wdrożenia) oraz parkingów przy dużych obiektach sportowo-rekreacyjnych, jak również powstających parkingów w systemie P+R.
Należy również podjąć pracę nad wykorzystaniem informacji zbieranych przez
parkomaty w strefach płatnego parkowania w algorytmach szacowania wolnych
miejsc postojowych w parkowaniu przykrawężnikowym. Niezmiernie ważne będzie powiązanie SINP z Systemem Planowania Ruchu, który będzie dostarczał
dane niezbędne do funkcjonowania poszczególnych modułów i jednocześnie czer-
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pał informacje z hurtowni danych w celach planistycznych i operacyjnych. Oprócz
strony WWW, informacje na temat wolnych miejsc do parkowania będą rozpowszechniane takimi kanałami, jak aplikacje mobilne i systemy nawigacyjne. Dzięki takim rozwiązaniom władze miast będą mogły wprowadzić również zmienne
w czasie ceny za parkowanie, by dynamicznie dopasowywać podaż do popytu (pod
warunkiem zmian legislacyjnych).
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PARKINGI PARK & RIDE W WIELKIEJ BRYTANII
Nick Lester
London Councils

Streszczenie. Koncepcja parkingów „Parkuj i jedź” rozwijała się w Wielkiej Brytanii przez
prawie 50 lat jako odpowiedź na rosnący ruch samochodowy w miastach. Jest to również forma
przyznania, że nie jest możliwe zwiększanie przepustowości dróg w stopniu, który sprosta zapotrzebowaniu na ruch pojazdów. Podczas gdy początkowo parking „Parkuj i jedź” były związane
ideą z kontunuowania przemieszczania autobusem, pociągiem, tramwajem, łodzią to obecnie 93
istniejące w Wielkiej Brytanii parkingi „Parkuj i jedź” różnią się wielkością i złożonością obsługi. Realizacja większości projektów parkingów „Parkuj i jedź” zakończyła się sukcesem jednak
powodzenie ich realizacji jest bardziej prawdopodobne, gdy projekt jest dobrze zaplanowany, zarządzany, przygotowany marketingowo, wspierany przez lokalną społeczność, oferuje dobrą jakość
obsługi i funkcjonuje 6 lub 7 dni w tygodniu, umożliwia dojazd do miasta lub centrum, które są
atrakcyjnymi celami podróży oraz jest powiązany z zarządzaniem ruchem i ochroną środowiska.
Zabytkowe miasta są szczególnie dobrymi lokalizacjami dla parkingów „Parkuj i jedź”.
Słowa kluczowe: „Parkuj i jedź”, integracja PT i parkingów, „rower i jedź”

Introduction
The continuing pressure of traffic growth on towns and cities has caused significant problems. During the 1960s and into the 1970s, the conventional response
was to seek to increase the traffic capacity (by providing more road space) and
to remove through traffic (by provision of bypasses and ring roads). Even at this
early stage it was become apparent that these approaches, on their own, would
not be sufficient. Provision of more road space, even bypasses became increasingly
difficult– financially, environmentally and politically. Professionals and politicians
looked for other solutions to reduce traffic pressure on town and city centres.
Park and Ride is one such approach. The provision of good parking sites on the
fringes of towns combined with good public transport links into the centre would,
it was considered, encourage drivers to take public transport for the last stage of
their journey, where congestion and parking problems are most acute.
Park and ride sites in the UK have been developed over a number of years.
The first application of the concept was in Oxford in 1966, but it has now been
extended to cover a wide family of applications. These include:
- Rail park and ride (including kiss and ride)
- Tram park and ride
- Sail and ride
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- Bus park and ride
- Bike and ride
Rail park and ride

Figure 1. Rail park and ride locations

In 27 locations organised park and ride facilities have been provided at railway
stations, usually known as Parkways. These include
- 4 purpose-built parkway stations mainly for inter-city traffic, usually located near major motorway intersections and with good bus and taxi connections as well;
- 14 purpose-built commuter stations with organised park and ride facilities;
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- 2 purpose-built railway stations providing for park and ride close to historic
towns (St Ives, Stratford upon Avon);
- 7 modified or re-opened stations providing specific park and ride facilities.
The size of these stations varies considerably, with car park spaces typically
about 500, but ranging from 70 to 6,000 and annual passenger numbers ranging
from 72,000 to 2.5 m. Overall, these 27 sites provide 19,634 parking spaces, and
cater for more than 20 m users a year (not all of whom come by car).

Fig 2. Warwick Parkway station entrance

At most of these sites (except St Ives park and ride) parking is free (though
a number of stations, particularly for commuters, charge for parking) and passengers must buy conventional rail tickets. The scheme at Lelant Saltings for St Ives
is different, mainly because the station is only accessible from the car park and
not convenient for access by any other mode, where combined parking and travel
tickets as far as St Ives are provided.
Funding for parkway stations comes from a number of different sources.
In some cases (such as Lelant Saltings or Sutton) funding has come entirely from
the local authority. In other cases (such as Bristol) funding has come entirely from
the train operators. In most cases there is a mixture of funding from several different sources.
At one level, almost every railway station provides for some form of informal
park and ride. Approximately 2/3rd of all railway stations in the UK have a specific
station car park. Even where there is no dedicated car park car parking in nearby
streets by rail travellers is common place. In some cases this has proved excessive
and has been a primary cause of the introduction of residents’ parking zones to
protect parking spaces for residents near their homes.
In the category of rail park and ride is included ‘kiss and ride’. This concept,
which has been misunderstood by some of the media, is where a rail traveller is
driven to the station and dropped off, typically by a spouse. A small space close
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to the station entrance for the drop off is usually sufficient for drop off, however
larger provision needs to be made for the pick-up because the driver will usually
arrive at the station a few minutes before the train is due, resulting in several cars
waiting at the entrance to the station.
Tram Park and Ride

Fig 3. Tram park and ride locations

8 new light rail systems in UK have been built over last 35 years, 2 within
London (Croydon and Docklands) and 6 elsewhere in the UK. Although the two
London schemes have provided for conventional public transport, the remaining
6, together with Blackpool, the only continuously operating tram system in the
UK, have seen park and ride as an essential component of their operations and
central to the justification for their construction.
Car park facilities in these cases are generally free with passengers paying for
conventional tickets on the light rail systems.
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Sail and ride
Where special conditions apply other forms of transport have also been used
in conjunction with parking. In Maidstone, river boats have been used to provide
a commuter park and ride scheme and in Cornwall, boats provide a seasonal park
and ride service between Falmouth and St Mawes.
Bus park and ride

Fig 4. Bus park and ride locations

Bus park and ride provides the most common form of park and ride in the UK.
The earliest bus park and ride service was started in Oxford in 1966. This had
become a full time park and ride operation by 1973. There are now 57 bus based
park and ride towns and cities in the UK.
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Traditionally, bus park and ride provides for parking spaces on the edge of
a town or city with a bus link into the town or city centre. However, there are
more examples now of links also to large hospitals (such as in Exeter and Canterbury) where these are away from the town or city centre.
The range of operations is very large. Nottingham, the largest, provides park
and ride services, 7 days a week from 7 dedicated locations around the city. The
smallest operations provide for Saturday or Christmas season park and ride, based
on car parks generally provided for other purposes (such as offices or colleges). The
function also varies between those largely operated for commuters and those more
focussed on shoppers and tourists.
Seasonal operations tend to be either only Saturday, Sunday and/or Christmas
period operations (for the busiest shopping areas) or summer operations (for the
busiest holiday areas). Seasonal operations are most effective where there is a marked and large increase in the numbers of visitors to the town or city during the
operational season. Where there is only a modest increase it is much harder to
make park and ride attractive.
Full time operations were traditionally just Monday to Saturday but as the
importance of Sunday as a shopping day increases there are more 7 day a week
operations.
Other variations include the basis of payment. The majority of bus park and
ride provides free parking, with passengers needing to buy a conventional bus
ticket (albeit with discounts and group fares in some instances). This is the only
effective method of operation where the bus service is integrated with the local bus
network and is easily accessible to conventional passengers (not using the park and
ride). Where the park and ride location is either not accessible or not attractive for
pedestrian access an alternative approach is to have paid for parking and free bus
travel. This is particularly attractive to park and ride focussed on shoppers and tourists because it means the same price is charged whether the car has one occupant
or many and this attracts users.
Success is measured by usage, whether the scheme is successful in attracting
users and whether it enables the city to remodel it’s streets to improve the city as
a result of reduced traffic levels or enhanced access.
Successful park and ride schemes have a number of factors working together.
These can be grouped into:
- The car park;
- The bus service;
- Traffic management in the city;
- Information and marketing.
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Fig 5. Salisbury park and ride car park

Fig. 6 Monk’s Cross park and ride, York

Car park design must be of a high quality to be attractive to users. Because cars
will be left for considerable periods without continuous activity nearby, security
for cars is also important.
Good advance direction signing from main access roads is essential with real
time information about the number of spaces available also important. A high
quality waiting area for buses is also important, under cover and with heating and
facilities such as toilets and ticket machines
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Fig 7. Birstall park and ride, Leicester

Fig 8. typical high quality park and ride location

Fig 9. Canterbury park and ride bus

PARKINGI PARK & RIDE W WIELKIEJ BRYTANII

153

The quality of the bus service is equally important. Buses must be distinctive
and well maintained, with provision for baby buggies and shopping trollies. Frequencies must be sufficiently high that passengers do not need a timetable, which
means at least every 15 minutes, preferably every 10 minutes with operating hours giving leeway at each end of the day. If designed for shoppers the service needs
to start operating well over an hour before the shops open and finish at least an
hour after the shops close to allow for shop staff. In York, for example, operating
hours are from 0700 to 2000.

Fig 10. York park and ride network

It is also important that the city has a number of park and ride sites covering
different accesses to the city. If there is just one park and ride site it is unlikely that
drivers from other directions will travel through or round the city to use it.
Of the major cities using park and ride in the UK, one (Nottingham) has 7
park and ride sites, 3 have 5, including York (map shown alongside).
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Table 1. Park and ride in the UK
Number of park
and ride sites
7
6
5
4
3
2
1

Cities
Nottingham
Edinburgh, Norwich,
Cambridge, Oxford, York, Salisbury
Cardiff, Chester, Exeter
Aberdeen, Bath, Bristol, Canterbury, Durham, Guildford, Leicester, Maidstone, Perth,
Plymouth, Southport, Shrewsbury, Swansea, Wolverhampton
Cheltenham, Coventry, Derby, Doncaster, Gloucester, Hull, Ipswich, Preston, Reading,
Scarborough, Stirling, Swindon, Taunton, Winchester, Worcester
Aberystwyth, Basingstoke, Barnstaple, Bedford, Brighton, Chelmsford, Cowes,
Dorchester, Falkirk, High Wycombe, Horsham, Leeds, Ludlow, Milton Keynes,
Sheffield, Stoke, Stratford, Truro

Identifying suitable sites can be a problem. Sites need to be close to or alongside
the main road network, to enable easy access for motorists and to avoid excessive
traffic on unsuitable minor or residential roads. Park and ride sites are not welcomed as neighbours by residents because of traffic levels, noise and light pollution
and poorly chosen sites can generate many objections.

Fig 11. York’s historic foot streets

Park and ride is intended as an aid to dealing with circumstances where traffic
presents significant problems and cannot easily be combined with policies to encourage access by car. The most successful park and ride schemes are, therefore,
in historic cities which have consistently experienced access difficulties. By replacing some car access by bus access, historic centres have been able to be improved
environmentally, leading to a virtuous circle of a better environment encouraging
more visitors which, in turn leads to more use of the park and ride scheme and
thus a more extensive park and ride scheme encouraging yet more drivers out
of their cars. It is, therefore, no surprise that the most successful park and ride
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schemes in the UK are in the most celebrated historic cities such as York, Oxford,
Canterbury and Norwich.
Even without a historic environment to preserve, cities with successful park
and ride schemes have used the capacity freed up by drivers transferring to buses
to improve their city centre environment, for example, by pedestrianisation.

Fig 12. typical direction signing

Whatever the park and ride scheme adopted, marketing and information are
essential. Conventional signing from the main road network is vital as is full information at the site. A good web presence is also important and marketing via city
centre shops and businesses also helps.
Marketing and information is not needed simply for drivers who use the
park and ride sites. It’s also important for business and retailers in the city
both as an indication that the municipality is addressing the issues of congestion and access but also to persuade businesses that this is an effective way
of addressing the issue which will help them. This also encourages businesses
to take an active role in promoting then park and ride schemes both by providing information but also by encouraging use of park and ride, for example,
via promotions.
Bike and Ride
A fairly new approach has been to combine bus park and ride with bike and
ride. This allows both cyclists to cycle to the park and ride site and take the
bus from there to the city centre and for motorists to drive to the park and ride
site and then cycle on from there (using either their own cycle or a hire cycle).
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Fig 13. Bike lockers at York’s park and ride site

This initiative has been developed most in York where the park and ride sites
have been linked into York’s cycle network to enable safe and attractive cycle routes both as feeders and into the city centre.
Has Park and Ride worked?
Surprisingly, there has been very little research to identify whether park and
ride schemes have attracted people out of cars. Arguably, it is always difficult to
calculate what might have happened without park and ride, especially in the context of continuing levels of traffic growth overall.
What is clear is that:
- Well planned and managed park and ride schemes are popular;
- They have resulted in a reduced modal share for car users and, as a result,
increased the total levels of access to the city;
- They have enabled cities to introduce traffic management schemes which
reduce the amount of road space for general traffic – either for a better
urban environment or to protect specific types of traffic such as bus lanes –
but which are desirable for the city overall.
At the same time it is also clear that few, if any, park and ride schemes are self
sustaining financially. All require continuing subsidy of some sort. But set against
this should be the rather more substantial costs of dealing with traffic in other
ways.
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Conclusions
Park and ride is not a panaceae for a city’s traffic problems. In some circumstances it may not help at all – for example, in very big cities where the bulk of
city centre access is already by public transport (for example, in central London
car accounts for only about 5% of the modal split) organised park and ride may,
paradoxically, generate more traffic in suburban areas rather than less.
However, as part of a good overall transport strategy, park and ride can provide
major benefits. The best contributions occur when:
- There are a number of dedicated park and ride sites serving the city;
- Bus, tram or train services from the park and ride site are frequent and
of good quality;
- The park and ride site itself is of good quality, secure and well signposted;
- The city centre is attractive in its own right;
- Traffic and parking in the city centre is constrained, for example because
it is a historic centre or because traffic management measures, such as pedestrianisation, have been introduced;
- The city is neither too big (where trip ends are diverse and there is already
a high level of public transport use) or too small (that it cannot sustain
a park and ride solution financially).
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Appendix
Table 2. Rail park and ride useage
Car park spaces
Alfreton
Aylesbury Vale
Birmingham International
Bodmin
Bristol Parkway
Buckshaw
Coleshill
Didcot
East Midlands
Ebbsfllet
Ebbw Vale
Edinburgh Park
Haddenham
Horwich
Lelant Saltings
Liverpool South
Luton Airport
New Pudsey
Newcraighall
Port Talbot
Southampton Airport
Stratford
Sutton
Tame Bridge
Tiverton
Warwick
Whittlesford

104
501
2,225
70
1140 (1840)
200
200
1,127
850
6000 (9000)
100
488
151
130
240
815
271
560
143
900
725
231
175
959
377

annual
passengers
211,906
72,760
4,329,000
248,220
2,254,000
91,632
170,320
2,787,000
262,000
912,000
246,000
646,000
613,000
586,000
101,284
734,000
2,430,000
797,000
183,000
478,000
1,509,000
140,430
491,000
392,000
486,000
338,000

Nr 1(100)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2013

ZASADNOŚĆ WYZNACZANIA I ZASADY ORGANIZACJI
STREF EKSPRESOWEGO PARKOWANIA
PRZY PORTACH LOTNICZYCH1
Magda Niewęgłowska

Katarzyna Pogłód

Mgr inż., Ove Arup & Partners

Mgr inż., Ove Arup & Partners

Streszczenie. W niniejszym artykule wskazano główne czynniki determinujące podjęcie decyzji o organizacji stref ekspresowego parkowania w rejonie portów lotniczych. Ponadto zarysowano
problem związany z organizacją krótkiego postoju pojazdów w rejonie portów lotniczych, przedstawiono punkty kluczowe dla procesu decyzyjnego wyznaczania stref postojowych oraz ich cechy
charakterystyczne wpływające na jakość oraz komfort obsługi klientów danego obszaru.
Słowa kluczowe: krótki postój pojazdów, podział zadań przewozowych, przestrzeń parkingowa

Wprowadzenie
Z uwagi na wzrost konkurencyjności przewoźników lotniczych powiązanej
ze spadkiem kosztów przelotów, zwiększyła się dostępność samolotu jako środka transportu oraz otwartości pasażerów na odbywanie podróży lotniczych.
W Polsce główne porty lotnicze (w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu czy Krakowie) odnotowują stałe wzrosty przewozów pasażerskich. W stosunku do lat
poprzednich obecnie obserwowane zmiany w przewozach (zarówno w stosunku do odpowiednich miesięcy jak i całego roku) wahają się od kilku do nawet
kilkudziesięciu procent obsłużonych pasażerów (Port Lotniczy we Wrocławiu
w 2012 roku obsłużył o około 17% pasażerów więcej niż w roku 2011 – tabela
1). Wzrosty te można tłumaczyć dużym wydarzeniem kulturalno-sportowym,
jednak tendencja zwyżkowa jest obserwowana również w tym roku, co jest
trendem, którego utrzymanie prognozowane jest także na przyszłe lata. Dane
statystyczne z lat poprzednich dla pięciu największych lotnisk w Polsce ukazano w tabeli 1.

1

Wkład procentowy poszczególnych autorów: Niewęgłowska M. 50%, Pogłód K. 50%.
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Tabela 1. Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w latach 2010 – 2012
Port lotniczy
Warszawa Lotnisko Chopina
Kraków - Balice
Wrocław Strachowice
Gdańsk
Katowice – Pyrzowice

2010
2011
8 666 552
9 322 485
2 839 124
2 994 359
1 598 533
1 606 222
2 208 819
2 449 702
2 366 410
2 500 984
Razem
17 679 438
18 873 752
Źródło – dane ULC2
*Dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym oraz G.A

2012
9 567 063
3 408 954
1 942 000
2 861 774
2 518 409
20 298 200

Także prognozy przewozów lotniczych, zakładają stały wzrost przewozów lotniczych. Wzrost zainteresowania przelotami dotyczy zarówno wzrastającej liczby
podróży biznesowych, jak również zwiększającego się udziału w przewozach pasażerskich klientów turystycznych. Rozwój lotnisk w Polsce, nowe w Modlinie i ekspansja tanich linii lotniczych to tylko niektóre z czynników wskazujące na zmianę
znaczenia transportu lotniczego w przewozach pasażerskich zarówno na terenie
kraju jak i (głownie) poza jego obszar.
W związku z obecnym i prognozowanym wzrostem lotniczego ruchu pasażerskiego ruch dojazdowy do lotnisk ulegnie także nasileniu. Porty lotnicze chcąc
wyjść temu na przeciw stawiają coraz wyższe wymagania organizacji stref przed
terminalami - planowane są rozbudowy istniejących układów, nowe połączenia komunikacyjne (np. kolejowe) zmiany w organizacji parkowania pojazdów w rejonie
około lotniskowym. Zarządzający portami lotniczymi coraz poważniej i z większa
świadomością podchodzą do potrzeb ich klientów nie tylko w obrębie terminali lotniskowych. Powstają obszerne i przemyślane dokumenty dotyczące planów
generalnych rozwoju portów lotniczych, w tym części poświęcone polityce parkingowej oraz zakresu usług oferowanych pasażerom. Takie działania mają na celu
poprawę obsługi pasażerów, a tym samym poprawę wizerunku portu lotniczego.
Niejednokrotnie są zabiegiem czysto marketingowym służącym wzrostowi wykorzystania istniejącej infrastruktury parkingowej lotniska połączonym ze zwiększeniem wpływów z oferowanych udogodnień parkingowych. Taka postawa jednak nie powinna dziwić, zwłaszcza w przypadku portów o znacznych przewozach
pasażerskich. Konieczne są pewne regulacje i organizacja zasad ruchu, zarówno
w dojazdowym, jak i przedterminalowym układzie drogowym uwzględniającym
wszystkie dostępne środki transportu.
Organizacja przestrzeni parkingowych w rejonie portów lotniczych dedykowanych poszczególnym środkom transportu zależy i należy do zadań zarządcy danego
lotniska. W zależności od podziału zadań przewozowych w ruchu dojazdowo – odwozowym, uprzywilejowanie konkretnych środków transportu jest kwestią indywidualną. Różne przykłady rozwiązań układów parkingowych podano w dalszej
części artykułu. Pojazdom indywidualnym oferowane są m.in. przestrzenie parkingowe krótko- i długoterminowe, o określonych zasadach korzystania regulo2
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wanych odpowiednimi regulaminami i cennikami usług parkingowych, zlokalizowane w niewielkiej odległości od terminala. Innym działaniem skierowanym
do pasażerów korzystających z indywidualnego środka transportu, samochodu
prywatnego bądź taxi, jest strefa krótkiego postoju (zazwyczaj bezpłatnego) z powodzeniem funkcjonująca na licznych lotniskach na świecie.
Strefy krótkiego postoju
Strefa krótkiego postoju w rejonie portów lotniczych nie jest to przestrzeń parkingowa a jedynie strefa, w której dozwolony jest kilku – kilkunastominutowy
postój pojazdów. Wprowadzenie takiej strefy jest narzędziem mającym w podstawowym zakresie regulować zasady postoju i parkowania w rejonie terminala
lotniczego. Częstym powodem konieczności wprowadzenia takich regulacji jest
kwestia nadużywania bezpłatnych miejsc postojowych przez kierowców oraz łamania obowiązujących regulacji wynikających z organizacji ruchu.
Większość europejskich lotnisk o największych przewozach pasażerskich oferuje swoim pasażerom możliwość skorzystania z takich stref. Wśród lotnisk w Polsce dopiero obserwuje się tendencję do wprowadzania stref krótkiego postoju dla
pojazdów indywidualnych w przedterminalowym układzie drogowym. Taka strefa
została zorganizowana we Wrocławiu czy Gdańsku, natomiast mniejsze porty lotnicze organizują jedynie zatoki postojowe bądź rezygnują z nich całkowicie.
Należy zastanowić się czy organizacja strefy bezpłatnego krótkookresowego
postoju jest trendem, który powinien obowiązywać we wszystkich portach lotniczych, czy raczej należy postrzegać je jako zjawisko wynikające z faktycznych
potrzeb pasażerów. Logicznym wydaje się być podejście drugie, jednak aby świadomie uznać strefę krótkiego bezpłatnego postoju za konieczną, należy przeanalizować uwarunkowania związane z danym portem lotniczym czy poziomem odbywanych przewozów.
Nazwa strefy
Na lotniskach międzynarodowych nazewnictwo stref krótkiego postoju jest
bardzo różnorodne - „Kiss & Fly”, „Kiss & goodbye” czy „Drop off & pick up”.
Używanie tego typu nazewnictwa jest nieuzasadnione w Polsce i może prowadzić
do złego rozumienia zasad działania strefy i dezorientację kierowców. Szczególnie
dotyczy to kierowców, którzy niezbyt często korzystają z samochodu w dojazdach
do lotniska. We Wrocławiu przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012
roku pojawiło się oznakowanie związane z organizacją postoju pojazdów – Kiss&ride oraz „Kiss & Fly” - jedynie w języku angielskim. Reakcja mieszkańców
miasta była szeroko opisana w mediach. Zgodnie zauważono, że pomimo, iż im-
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preza była międzynarodowa, należało znaki przetłumaczyć na język polski. Opinię
tę podzielił profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca.3
W związku z powyższym rozpatrując kwestie zdefiniowania strefy przeznaczonej do krótkiego postoju zaleca się zastosowanie nazwy bardziej intuicyjnej.
W przeciwieństwie do nazw używanych za granicą, powinna być nazwą sugestywną, która jednoznacznie określa kierowcy dozwolony sposób parkowania w danej
strefie. Zaleca się stosowanie nazwy „Ekspres parking”, która jest bardziej zasadna
i będzie lepiej zrozumiała dla większości społeczeństwa.
W dalszej części artykułu będą stosowane zamiennie określenia: strefa krótkiego postoju oraz strefa ekspresowego parkowania.
Zasadność wyznaczania strefy
Pytanie „Czy i dla kogo?” powinno zostać postawione już na etapie prac projektowych w przypadku nowopowstających bądź rozbudowywanych portów lotniczych. Analiza dla istniejących lotnisk bez większych planów rozbudowy, powinna
przede wszystkim opierać się na charakterystyce portu lotniczego a tym samym
i potrzebach klientów danego portu. Inne potrzeby parkingowe będą miały porty
o znaczeniu międzynarodowym, inne o znaczeniu krajowym a jeszcze inne wymagania będą stawiane lotniskom o jednostronnie nakierowanym charakterze odbywanych operacji lotniczych. Przykładem może być lotnisko w miejscowości Faro
na południu Portugalii, gdzie znaczna część odbywanych operacji lotniczych to
loty charterowe związane z ruchem turystycznym regionu, funkcjonujące głównie
w okresie od marca do października. Pomimo ponad 5,6 mln pasażerów obsłużonych w roku 2012 roku4 charakter oraz potrzeby głównej grupy klientów lotniska
nie wymagają wyznaczenia strefy krótkiego parkowania dla pojazdów indywidualnych. Uprzywilejowany jest ruch autobusowy, wymagający dłuższego czasu postoju pojazdów związanego z obsługą większej liczby klientów.
Powyższy przykład może być punktem wyjścia do analizy faktycznego zapotrzebowania na organizację stref krótkiego parkowania w domyśle przeznaczonej
dla pojazdów indywidualnych, zwłaszcza o określonym bezpłatnym dopuszczalnym czasie postoju. Przed podjęciem decyzji o wydzieleniu określonego obszaru
dla bezpłatnego krótkookresowego postoju należy gruntownie przeanalizować
faktyczną potrzebę, ale i możliwości jej wprowadzania. Nie bez znaczenia jest
czynnik ekonomiczny ewentualnej reorganizacji wydzielonej strefy parkowania.
Jaką nadać kolejność prac analitycznych oraz co traktować priorytetowo?
Do głównych zagadnień, według których należy postępować przy analizie zasadności realizacji wydzielonych stref krótkookresowego postoju, należy zaliczyć:
• Identyfikację potrzeb pasażerów portu lotniczego,
• Lokalizację portu lotniczego wraz z jego dostępnością obszarową,
3
4

„Nie znasz angielskiego? Zgubisz się we Wrocławiu.” - Gazeta Wrocławska, 04.06.2012
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• Organizacja budynku terminala portu lotniczego, w tym wyszczególnienie
stref dla pasażerów odlatujących i przylatujących,
• Charakter portu lotniczego - realizowane przewozy oraz charakter klienta,
• Przedterminalowy układ drogowy a ewentualna strefa ekspresowego parkowania.
Identyfikacja potrzeb
Kierując się zasadą obopólnej korzyści (pasażer oraz port lotniczy) pierwszym
etapem analizy powinna być identyfikacja istniejących potrzeb obu stron. Niejednokrotnie istniejące układy zorganizowane są w przestarzały sposób nieodpowiadający panującemu natężeniu ruchu pojazdów korzystających z dojazdu do
terminala, co powoduje sytuacje, w których kierowcy wręcz „zmuszeni są” do łamania obowiązujących przepisów. Zarządcy portów lotniczych powinni być świadomi tej sytuacji, co możliwe jest m.in. dzięki badaniom ruchu oraz obserwacjom
zachowań, często niedocenianych jako źródło istotnych informacji z funkcjonowania drogowego układu portu lotniczego. Regularnie przeprowadzane, nawet
krótkie, badania stają się podstawą do wyciągania wniosków z istniejących ograniczeń bądź problemów drogowych układów przedterminalowych. Stosunkowo
niewielkim kosztem umożliwiają również weryfikację poprawności oraz zasadności
wprowadzonych zmian, zwłaszcza przy nowych rozwiązaniach, np. wyznaczaniu
strefy ekspresowego parkowania. Poczynione obserwacje mogą zaważyć na decyzji
zorganizowania jednej bądź dwóch stref dedykowanych odpowiednio pasażerom
odlatującym oraz przylatującym. Port Lotniczy w Glasgow5 zastosował dwie oddalone od siebie strefy przeznaczone odpowiednio dla ruchu dowozowego i odwozowego, co zadziałało jak wymuszona segregacja potoków pojazdów.
Istotną kwestią w zarządzaniu parkowaniem jest również świadomość istnienia
parkingów niepodlegających zarządcy portu lotniczego. Często w rejonie lotnisk
obserwuje się dobrze funkcjonujące parkingi „prywatne”, na prywatnych posesjach
oferujące miejsca postojowe pojazdom po stawkach znacznie niższych niż bliżej położone parkingi lotniskowe. Świadczy to o dobrym rozpoznaniu potrzeb parkingowych przez osoby prywatne. Wokół Lotniska Chopina w Warszawie obserwuje się
niezliczone place parkingowe na prywatnych posesjach, niejednokrotnie o znacznych
pojemnościach parkingowych oferujących stawki konkurencyjne względem opłat na
parkingach lotniskowych oraz bezpłatne usługi dowozowe do terminala.
Lokalizacja portu lotniczego wraz z jego dostępnością obszarową
Lokalizacja portu lotniczego względem ośrodka przy którym się znajduje (rejon
turystyczny czy miasto będące źródłem ruchu pasażerskiego) jest jednym z głów5

www.glasgowairport.com
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nych czynników warunkujących właściwą organizację i zaspokojenie potrzeb
w zakresie obsługi komunikacyjnej lotniska, takich jak liczba miejsc postojowych
i parkingowych. Zbyt wysokie koszty związane z dotarciem na lotnisko mogą
skutecznie zniechęcić do wykorzystania danego środka transportu. Port lotniczy
w Pyrzowicach oddalony jest od Katowic o około 40 km, przy czym koszt dojazdu
do niego taksówką to wydatek około 160 zł6, co dla wielu pasażerów może być
ceną zniechęcającą do korzystania z tego środka transportu. Nie bez znaczenia jest
też czas potrzebny na dojazd do lotniska. Połączenie autobusowe pomimo korzystnej ceny nie oferuje atrakcyjnego czasu podróży - jest ponad dwukrotnie dłuższe
niż samochodem. W przypadku Lotniska Chopina w Warszawie sytuacja wygląda
zupełnie inaczej: koszt dojazdu taksówka wynosi średnio około 40 PLN co jest
kosztem akceptowalnym, szczególnie w porównaniu do kosztów związanych z postojem pojazdu indywidualnego na jednym z parkingów.
W związku z powyższym, właściwe zidentyfikowanie dostępnych, ale i najbardziej atrakcyjnych, środków transportu (z uwagi na czas dojazdu oraz cenę)
do terminala portu lotniczego będzie miało niebagatelne znaczenie w określeniu
możliwości i potrzeby podporządkowania przedterminalowego układu drogowego
określonym środkom transportu.
Niejednokrotnie jednak, szczególnie w przypadku terenów zurbanizowanych,
dynamicznie rozwijająca się infrastruktura w rejonie portów lotniczych ściśle narzuca ‘ramy’ w których możliwa jest lokalizacja stref postojowych czy parkingowych dla pojazdów określonego środka transportu. W przypadku niewielkich
możliwości rozbudowy układu parkingowego bądź jej zbyt wysokich kosztów
zaleca się podjęcie działań na rzecz zmiany podziału zadań przewozowych bądź
zachowań komunikacyjnych poprzez wymuszanie na kierowcach skrócenia czasu
postoju do minimum.
Organizacja budynku terminala
Strefa ekspresowego parkowania zazwyczaj służy głównie pasażerom dojeżdżającym do lotniska, dlatego zlokalizowana jest w jak najmniejszej odległości od wejść do
części przeznaczonej dla pasażerów odlatujących. W przypadku pasażerów przylatujących czas postoju pojazdu związany z oczekiwaniem osoby „odbierającej” pasażera
w lotniska jest zazwyczaj znacząco dłuższy. Separacja pasażerów odlatujących oraz
przylatujących jest zabiegiem stosowanym na całym świecie, różnice zazwyczaj występują w organizacji oraz lokalizacji tych części terminala. W planach rozbudowującego się portu lotniczego w Gdańsku przewidziana jest separacja pasażerów na poszczególne budynki, dedykowane wyłącznie jednej grupie pasażerów – odlatującym
bądź przylatującym. Innym przykładem segregacji pasażerów jest organizacja zastosowana na Lotnisku Chopina w Warszawie – poszczególne grupy mają dedykowane
poziomy terminala, do czego przystosowany jest przedterminalowy układ drogowy.
6

www.taxipyrzowice.pl
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Charakter portu lotniczego oraz realizowanych przewozów i związanym
z tym charakterem pasażerów
Nie bez znaczenia jest również charakter oferowanych przewozów przez dany
port lotniczy. Ruch dojazdowo-odwozowy w przypadku klientów biznesowych stawia zupełnie inne wymagania niż ruch dojazdowo-postojowy związany z pasażerami lotów charterowych. Nastawienie na ruch głównie czarterowy i low cost’owy
będzie w dużej mierze skutkował nasileniem pasażerów turystycznych o określonych potrzebach, w tym podróżujących rodzinnie. Na ten typ pasażerów są nastawione:
• lotniska regionalne zlokalizowane w rejonach oferujących szeroki zakres
usług turystycznych. Przykładem może być wspomniane wcześniej lotnisko
w Faro na południu Portugalii czy Port Lotniczy Dubrownik w Chorwacji7,
gdzie najbardziej atrakcyjne miejsca postojowe dedykowane są pojazdom
komunikacji zbiorowej oraz autobusom turystycznym,
• lotniska w rejonie dużych miast, będące alternatywnymi portami lotniczymi w regionie, np. Mazowiecki Port Lotniczy Modlin.
Potrzeby klientów biznesowych, korzystających zazwyczaj z lotów rejsowych,
międzynarodowych, sprowadzają się do szybkiego dojazdu do portu lotniczego
oraz przelotu bez większego bagażu.
Dzięki identyfikacji charakteru głównej grupy klientów portu lotniczego możliwe jest właściwe nadanie priorytetu poszczególnym typom pojazdów w rejonie
układu przedterminalowego oraz na parkingach. W przypadku braku takiej identyfikacji należy wykonać szczegółowe badania. Uzyskane informacje w znacznym
stopniu mogą przyczynić się do poprawy zarządzania przestrzeniami parkingowymi w rejonie portu lotniczego. Przykładem jest Port Lotniczy Stansted w Londynie
czy Port Lotniczy w Auckland, gdzie wyznaczono strefę ekspresowego parkowania
dedykowaną klientom biznesowym.
W związku z powyższym, priorytetowe traktowanie danej grupy klientów rzutuje na kolejny aspekt analizy dotyczącej strefy ekspresowego parkowania - organizację przedterminalowego układu drogowego, w tym lokalizację strefy ekspresowego parkowania.
Przedterminalowy układ drogowy a ewentualna strefa ekspresowego
parkowania
Należy pamiętać o podstawowym założeniu układu drogowego – ma służyć
sprawnej obsłudze komunikacyjnej terminala (terminali) portu lotniczego.
Port lotniczy w San Francisco jest 21 lotniskiem pod względem przepustowości na świecie. W 2008 roku zostało tam obsłużonych ponad 37 mln pasażerów8.
7
8

www.airport-dubrovnik.hr
www.flyfso.com
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Możliwości przewozowe portu generują bardzo duży ruch dojazdowy do kilku
dostępnych terminali. Z uwagi na wysoki poziom motoryzacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, głównym środkiem transportu w podziale zadań przewozowych jest nadal samochód i temu środkowi transportu został podporządkowany
układ przedterminalowy. W obrębie lotniska zlokalizowane są liczne parkingi
wielopoziomowe z reguły dedykowane poszczególnym terminalom pomimo. iż
system komunikacyjny lotniska jest bardzo dobrze rozwinięty – liczne postoje
taksówek (przed każdym terminalem), linie autobusowe (w tym bezpłatne oraz
shuttle busy) oraz kolejowe, w tym bezpłatna kolejka AirTrain kursująca 24 godziny na dobę między terminalami a garażami. W całym tym systemie udogodnień nie ma jednak miejsca na strefę ekspresowego parkowania w rejonie terminali. Nie należy rozumieć tego jako złej organizacji układu przedterminalowego,
lecz jako właściwe dopasowanie układu oraz udogodnień komunikacyjnych do
charakterystyki pasażerów korzystających z lotniska. Dopiero około 2 km od
portu lotniczego przy jednym z parkingów długoterminowych zlokalizowana
jest strefa krótkiego postoju, tuż przy jednym z przystanków bezpłatnej kolejki
AirTrain.

Rys. 1. Lokalizacja strefy eksptresowego parkowania względem terminali oraz kolejki AirTrain
w rejonie lotniska w San Francisco
Źródło: http://www.flysfo.com/content/kiss-fly

Powyższy przykład dotyczy bardzo rozbudowanego lotniska, jednak i mniejsze
porty rozwijają infrastrukturę transportową w rejonie przedterminalowym z uwagi
na poszczególne grupy i charakter klientów.
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Port Lotniczy w Auckland w Nowej Zelandii9 priorytetowo traktuje pasażerów
korzystających z komunikacji zbiorowej, której przystanki zlokalizowane są najbliżej terminala, a dalej odpowiednio taksówki i shuttle busy. Najdalej od portu
zorientowane są parkingi dla pojazdów indywidualnych, w tym strefa ekspresowego parkowania. Zazwyczaj jednak strefy ekspresowego parkowania mają służyć
klientom indywidualnym w związku z czym lokalizowane są jak najbliżej wejść/
wyjść z terminala. Zdarza się jednak i tak, że z uwagi na ograniczenia terenowe
i inne priorytety nie ma możliwości zapewnienia takiej strefy w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Doskonałym rozwiązaniem tej sytuacji są lotniskowe shuttle
busy pełniące funkcję dowozowe ze stref zorganizowanych w znacznej odległości
od terminala, W ramach dostępnych parkingów lotniskowych umożliwiony jest
bezpłatny postój, np. 30 minutowy, a pasażerowie korzystają z darmowego transportu. Takie rozwiązanie stosuje m. in. Port Lotniczy Luton w Londynie10.
Zasady organizacji strefy
Projektowanie strefy ekspresowego parkowania powinno być zawsze poprzedzone analizą jej zasadności, której główne kryteria zostały opisane wcześniej.
Należy pamiętać, że ewentualna strefa krótkiego postoju w rejonie terminala portu lotniczego ma stanowić uzupełnienie układu drogowego i być związana
z potrzebami pasażerów. Niemniej jednak, idea strefy ekspresowego parkowania
polega na wymuszeniu krótkiego czasu postoju i dużej rotacji pojazdów a nie zapewnianiu im jak największej liczby miejsc postojowych, ponieważ jest to zadanie
parkingów krótko- i długoterminowych. Proces projektowy obejmujący zasady
organizacji strefy ekspresowego parkowania powinien uwzględniać następujące
kryteria:
• charakter parkowania w strefie,
• przeznaczenie strefy – określenie grupy pojazdów oraz pasażerów (odlatujący/przylatujący),
• określenie pojemności strefy,
• odpłatność za korzystanie ze strefy,
• organizacja miejsc postojowych,
• obsługa ruchu pieszego.
Charakter parkowania w strefie
Z założenia strefa ekspresowego parkowania nie jest obszarem dla akumulacji
pojazdów, a miejscem krótkiego ich postoju. Wpływa to na ‘dynamikę’ strefy, eliminuje zbyt długie zajmowanie miejsca, przez co zwiększa się jej przepustowość
9 www.aucklandairport.co.nz
10 www.london-luton.co.uk
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i możliwości obsługi pojazdów. Należy pamiętać, iż powyższe powinno być powiązane z organizacją miejsc postojowych dostosowanych do funkcjonowania samej
strefy – zapewnienie odpowiednio zorientowanych miejsc postojowych, organizacja wjazdu oraz wyjazdu do strefy, sposób uiszczania opłaty, organizacja ruchu
pieszego na czy inne obostrzenia wynikające z konieczności zachowania bezpieczeństwa pojazdów i ludzi, m. in. organizacja ruchu wewnątrz strefy.
Przeznaczenie strefy
W nawiązaniu do charakterystyki klienta oraz zidentyfikowanych i związanych
z nim typów pojazdów należy zorganizować strefę w sposób uwzględniający potrzeby transportowe grupy pasażerów, dla których dana strefa będzie dedykowana.
W nawiązaniu do wcześniej przytoczonych przykładów, takie przeznaczenie strefy rzutuje na jej wewnętrzną organizację, m. in. szerokość jezdni manewrowych,
miejsc postojowych czy też określenie dłuższego dopuszczalnego czasu postoju
w strefie ekspresowego parkowania - czas rozładunku pasażerów pojazdu indywidualnego jest kilkukrotnie krótszy niż czas rozładunku pasażerów z minibusa czy
autokaru.
Należy wziąć również pod uwagę zróżnicowane potrzeby kierowców pojazdów
w obszarze odlotów i przylotów. W strefie przylotów kierowca zazwyczaj jest zmuszony do kilkuminutowego (o ile nie dłuższego) oczekiwania związanego z opóźnieniami samolotów czy oczekiwaniem na bagaż. Z kolei zachowania kierowców
przywożących pasażerów odlatujących są znacząco inne - czas potrzebny tylko na
wysadzenie pasażera, wyjęcie bagażu i krótkie pożegnanie. W przypadku pasażerów korzystających z taksówek czas ten jest jeszcze krótszy.
Badania przeprowadzone w marcu 2013 roku w rejonie portu lotniczego im.
F. Chopina w Warszawie (rys. 2) potwierdzają różnice zachowań między klientami
obu poziomów przedterminalowego układu drogowego. Poniżej przedstawiono
wykresy czasu postoju w strefie przylotów i odlotów według wykonanych pomiarów na lotnisku w Warszawie.
W strefie odlotów znaczną część pojazdów (45 %) stanowią taksówki, których
postój w tym obszarze ogranicza się do czasu niezbędnego na rozliczenie się z podróżnym oraz wyjęcie jego bagażu. Podobne zachowania charakteryzują kierowców samochodów osobowych - uśredniony czas postoju na poziomie odlotów przed
Terminalem wynosi około 2-3 minuty. Znacząco inne zachowania charakteryzują
kierowców pojazdów w strefie przylotów na jezdni D (jezdnie A, B, C są jezdniami
dedykowanymi, a więc nie były brane pod uwagę w analizach zachowań kierowców). Według wykonanych pomiarów uśredniony czas postoju na nitce D wynosi
ponad 10 minut, co wpływa na małą rotację pojazdów i przepustowość istniejących miejsc postojowych. Takie zachowania związane są głownie z koniecznością
oczekiwania na pasażera i związanymi z tym wahaniami czasu oczekiwania.
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Czas postoju na poziomie odlotów
Czas postoju na poziomie przylotów
Rys. 2. Lokalizacja strefy eksptresowego parkowania względem terminali oraz kolejki AirTrain
w rejonie lotniska w San Francisco Źródło: opracowanie własne ARUP

Określenie pojemności strefy
Strefa nie powinna być zbyt rozległa oraz przeznaczona dla dużej liczby pojazdów. W przypadku braku ograniczeń terenowych należy zachować umiar w wydzielaniu obszaru strefy ekspresowego parkowania. Przykładowo port lotniczy
w Bolonii, zlokalizowany około 6 km od miasta realizujący przewozy na poziomie
ponad 5 mln pasażerów posiada strefę ekspresowego parkowania przeznaczoną dla
około 40 pojazdów11.
Co równie istotne, wyznaczenie liczby miejsc postojowych powinno być uzależnione od istniejących możliwości parkingowych w rejonie portu lotniczego. W zależności od lokalnych uwarunkowań i celów, które zarządca lotniska chce osiągnąć, najbardziej skutecznym czynnikiem regulującym dynamikę rotacji pojazdów
wewnątrz wydzielonej strefy, a przez to właściwe wykorzystanie określonej liczby
miejsc postojowych jest czas bezpłatnego postoju i wysokość opłaty za korzystanie
ze strefy.

11 www.bologna-airport.it
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Odpłatność za korzystanie ze strefy
Przed wprowadzeniem strefy należy zdecydować, czy ma ona być całkowicie
płatna, ze zróżnicowaną stawką opłat za czas postoju, czy też przewiduje się określony czas parkowania bez opłat. Reguluje to wyłącznie polityka parkingowa portu
lotniczego. Obowiązujący taryfikator opłat za skorzystanie ze strefy ekspresowego
postoju powinien być tak skonstruowany, aby zachęcać do jak najkrótszego pobytu
w strefie, co oznacza, iż pierwszy okres pobytu powinien być stosunkowo niedrogi.
Po przekroczeniu danego czasu, skok powinien być gwałtowny, będący swego rodzaju barierą i efektem psychologicznym Zasada ta powinna obowiązywać wszystkich
użytkowników. Wyjątkiem mogłyby być jedynie pojazdy służb ratowniczych.
Dodatkowym elementem wpływającym na sposób oraz zakres wykorzystania
strefy ekspresowego parkowania jest kwestia opłat za korzystanie z parkingów
w rejonie portu lotniczego. Kierowcy i pasażerowie mając naturalną potrzebę zapakowania najbliżej drzwi wejściowych do terminala niechętnie korzystają z parkingów ulokowanych nie bezpośrednio przy terminalu. Najlepszą formą sterowania popytem na miejsca postojowe w rejonie lotniska i odpowiedniego dystrybuowania go pomiędzy strefą ekspresowego parkowania a parkingami jest zastosowanie bezpłatnych (lub z niskimi opłatami) minut postojowych na parkingach,
przy czym oferowany okres bezpłatnych minut w obszarze parkingów musi być
odpowiednio atrakcyjny.
Przykładem takiej polityki zarzadzania popytem na miejsca parkingowe może
być polityka parkingowa w Porcie Lotniczym w Belfaście gdzie zastosowano bardzo zróżnicowane ceny za czas postoju. Np. w strefie drop off za 10 minut płaci się
1 funt.12 Natomiast na sąsiednim parkingu krótkookresowym15 minut kosztuje
tyle samo, na jeszcze sąsiednim pół godziny to koszt 1,5 funta.
Organizacja miejsc postojowych
W celu udogodnienia kierowcom korzystania ze strefy ekspresowego parkowania, a tym samym zminimalizowania czasu jego pobytu w tej strefie, miejsca
postojowe powinny być zorganizowane w przemyślany i zoptymalizowany sposób. Niejednokrotnie zapomina się o bardzo podstawowej potrzebie kierowcy jaką
jest wygoda, także w sytuacjach związanych z parkowaniem pojazdów. Pamiętając
o tym łatwiejszym będzie przygotowanie atrakcyjnej oferty dla kierowców w strefie krótkiego postoju. Wygodne miejsce postojowe powinno cechować się:
o Odpowiednimi wymiarami – zalecane jest stosowanie większych niż standardowe wymiarów miejsc postojowych. Większość pasażerów posiada bagaż a więc miejsce postojowe powinno umożliwiać swobodne wypakowanie bagażu bez stwarzania zagrożenia i utrudnień w ruchu dla pozostałych
uczestników;
12 www.belfastairport.com
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o Sposobem parkowania – nie zaleca się stosowania prostopadłych miejsc postojowych, z uwagi na dyskomfort związany z tego rodzaju parkowaniem;
najwygodniejsze jest parkowanie skośne, najlepiej o charakterze przejazdowym, zaleca się również równoległe miejsca postojowe.
Innymi przykładami dobrych rozwiązań zastosowanych przy organizacji miejsc
postojowych są porty lotnicze w Dublinie oraz Frankfurcie. Strefa ekspresowego
parkowania w Dublinie zorganizowana jest na zasadzie kilku równoległych pasów
postojowo-przejazdowych, bez wyznaczonych konkretnych miejsc postojowych.
Pojazd zatrzymuje się na czas wysadzenia pasażera oraz jego bagażu na jezdni, po
czym kontynuuje jazdę. Istnieje możliwość zmiany pasa ruchu na sąsiedni w przypadku, gdy pojazd stojący przed nim jeszcze nie zakończył obsługi pasażera. Poszczególne pasy oddzielone są ciągami dla pieszych w poziomie jezdni. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie skośnych miejsc postojowych o ułatwionym wyjeździe, tak jak przy porcie lotniczym we Frankfurcie (rysunek 3).

Schemat pasów postojowo-przejazdowych
Schemat wyoblonych skośnych miejsc postojowych
(Dublin)
(Frankfurt)
Rys. 3. Schematy organizacji miejsc postojowych przy portach lotniczych w Dublinie oraz Frankfurcie
Źródło: opracowanie własne ARUP

Na zastosowanie powyższych rozwiązań konieczna jest odpowiednia dostępność obszarowa.
Obsługa ruchu pieszego
Priorytetem powinna być właściwa organizacja przestrzeni przeznaczonej dla
ruchu pieszego uwzględniająca konieczność wystawienia bagażu lub wózka bagażowego. Zalecane są wyznaczone ciągi pisze, a w przypadku braku możliwości ich
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wyznaczenia – ewentualne wprowadzenie ograniczeń prędkości ruchu w strefie co
rzutuje na zwiększenie bezpieczeństwa.
Podsumowanie
Wszystkie wyżej przedstawione przykłady rozwiązań stosowanych na świecie
miały posłużyć lepszemu zrozumieniu podejścia zarządców portów lotniczych do
pasażera oraz jego potrzeb i równocześnie odpowiadając na pytanie - czym należy
kierować się przy analizie zasadności organizacji strefy ekspresowego parkowania
w rejonie układu przedterminalowego portów lotniczych?
Kierując się zasadą korzyści dla pasażera i portu lotniczego pierwszym etapem
analizy powinna być identyfikacja istniejących potrzeb obu stron. Niejednokrotnie istniejące układy zorganizowane są w przestarzały sposób nieodpowiadający
potrzebom pasażerów, a w szczególności kierowców odwożących czy też przywożących pasażerów.
Jedną z ważniejszych informacji w analizie zasadności organizacji strefy ekspresowego parkowania jest identyfikacja ‘rodzaju klienta’ danego portu lotniczego. Dzięki temu możliwe jest właściwe nadanie priorytetu poszczególnym typom
pojazdów w rejonie układu przedterminalowego oraz na parkingach – pojazdy
indywidualne czy raczej nastawienie na transport zbiorowy.
Priorytetowe traktowanie danej grupy klientów związany jest z kolejnym
aspektem analizy dotyczącej strefy ekspresowego parkowania, mianowicie lokalizacji portu lotniczego i jego charakteru. Prawidłowe rozpoznanie poszczególnych
elementów portu lotniczego powinno być ważącym czynnikiem wpływającym na
strategie parkingowa w obrębie lotniska w tym także zasadność, miejsce oraz lokalizacje strefy krótkiego postoju.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono przyczyny, dla których radni miasta Poznania
podjęli decyzję o utworzeniu parkingów na obrzeżach płatnej strefy parkowania, zwrócono też uwagę na problemy techniczne i prawne jakie pojawiły się w trakcie organizowania tych parkingów
oraz na sposoby ich rozwiązania. Przedstawiono zalety uruchomienia parkingów buforowych na
podstawie tych, które obecnie funkcjonują w Poznaniu. Z przeprowadzonych badań napełnienia
wynika, że istnieje zapotrzebowanie na tego typu miejsca postojowe i że należałoby rozważyć możliwość uruchamiania kolejnych.
Słowa kluczowe: parkingi buforowe, zarządzanie parkingami, strefa płatnego parkowania

Uchwałą nr XVIII/194/III/99 z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie opinii dotyczącej płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Poznaniu Rada Miasta Poznania zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami tj. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych uporządkowała stan prawny płatnego parkowania w Poznaniu, wprowadziła nowe stawki opłat oraz rozszerzyła istniejącą strefę. Jednocześnie
z powodu znacznego deficytu miejsc postojowych w centrum miasta udostępniono
parkingi tzw. buforowe.
Pojęcie „parkingu buforowego” nie zostało do tej pory zdefiniowane w nomenklaturze prawnej. Według słownika języka polskiego buforem może być zderzak
lub ktoś kto pośredniczy w konflikcie bądź przyczynia się do jego złagodzenia.
Parkingi buforowe są i jednym i drugim.
Po pierwsze mają ograniczać wjazd do ścisłego centrum miasta i działać na zasadzie „Park & Go”, czyli zaparkuj i idź – stąd ich lokalizacja na obrzeżach strefy
płatnego parkowania – blisko „serca miasta”, dzięki czemu kierowca wcale nie
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Nitschke B. 34%, Owczarzak-Trzebiatowska A. 33%, Idziak
S. 33%
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musi przesiadać się na środek komunikacji miejskiej, gdyż spokojnie jest w stanie
dotrzeć piechotą do celu podróży.
Po drugie parkingi buforowe mają złagodzić napływ pojazdów, których kierowcy w przypadku ich braku musieliby zaparkować na chodnikach lub jezdni drogi
publicznej w strefie płatnego parkowania, przyczyniając się jeszcze do zwiększenia
jej napełnienia. Jednak, aby ograniczyć ruch pojazdów potrzebne jest uruchomienie sprawnego transportu lokalnego.
Już w roku 1999 radni w Polityce Transportowej Miasta przyjęli, że nie można
rozbudowywać układu ulic i systemu parkingów w dostosowaniu do wciąż rosnących potrzeb. Należy świadomie ograniczać możliwości korzystania z samochodów na najbardziej zatłoczonych obszarach. Narzędziem takiej polityki był system
płatnego parkowania i ograniczanie liczby miejsc parkingowych. Zakładano że
wprowadzane priorytety dla ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej,
kosztem ruchu i postoju pojazdów samochodowych, nie muszą być rekompensowane poprawą standardów dla tych pojazdów w innym miejscu (np. budową
nowej ulicy w pobliżu). W celu wymuszenia zachowań komunikacyjnych zgodnych z polityką transportową było wprowadzenie opłat za parkowanie w mieście. Ponieważ obecnie Polityka Transportowa Miasta Poznania za podstawowy cel
uznaje stworzenie podziału zadań przewozowych pomiędzy komunikacją publiczną a samochodową z przewagą komunikacji zbiorowej ważnym jest, aby istniał
ścisły związek pomiędzy opłatami za parkowanie a opłatami za bilety komunikacji
miejskiej.

Rys.1. Mapa strefy płatnego parkowania w Poznaniu – podstrefy cenowe A, B i C oraz lokalizacja
parkingów buforowych
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W Poznaniu obowiązuje cenowy podział strefy płatnego parkowania na podstrefy – A [czerwoną] – 3 zł /h, B [żółtą] – 2,80 zł /h, C [zieloną] – 2 zł/h przy
czym stawki za pierwsze trzy godziny parkowania wzrastają o 20%.
Polityka Parkingowa Miasta Poznania zakłada, że na parkingach buforowych
zlokalizowanych przy wjeździe na obszar Centrum, gdzie istnieje podstrefa najdroższa A, powinny obowiązywać nisze opłaty (na poziomie opłat takich jak w podstrefie B). Rozważano również możliwość korzystania z transportu publicznego na
obszarze Centrum za darmo po okazaniu biletu parkingowego z parkingu buforowego jednakże do chwili obecnej pomysł ten nie został zrealizowany. Niestety
aspekt dotyczący różnicy cen pomiędzy biletami komunikacji zbiorowej a wysokością opłat za parkowanie od dłuższego czasu nie ma zastosowania z uwagi na
delegacje ustawowe – wysokość opłat za bilety komunikacji miejskiej ustalana jest
przez samorząd terytorialny tj. radę gminy – w Poznaniu przez Radę Miasta, natomiast stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania reguluje ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która w sposób literalny ustala
maksymalna opłatę na poziomie 3 zł za godzinę. Tym samym państwo, z uwagi na
brak nowelizacji ustawy w tym zakresie przez dłuższy czas, uniemożliwiło samorządom możliwość regulacji ruchu komunikacyjnego za pomocą wysokości opłat
za parkowanie. Dzieje się tak dlatego, że godzina parkowania w najdroższej strefie
(3 zł/h) w Poznaniu jest tańsza niż koszt 1/2 godzinnego biletu na komunikację
zbiorową (3,60 zł na 1/2 h)!
Wobec tego wielu kierowców wybiera samochód jako środek transportu, gdyż
ponoszone koszty, tj. koszt paliwa, cena parkowania w strefie płatnego parkowania
i ewentualna amortyzacja przy przewozie 4 osób są porównywalne do kosztu ich
przejazdu komunikacją miejską, natomiast wygoda i dostępność czasowa przemawiają za samochodem. Miasto Poznań może zachęcać jedynie kierowców do
korzystania z parkingów buforowych tym, iż miejsca te są dozorowane a ich stan
techniczny oraz jakość infrastruktury jest na bieżąco modernizowana i kontrolowana. Ponadto koszt pozostawienia pojazdu na takim parkingu jest wciąż niższy
niż parkowanie w samym centrum.
Uruchamiając parkingi buforowe w Poznaniu w sierpniu 1999 r. nie uniknięto problemów techniczno – prawnych, które rozwiązywane są do chwili obecnej.
Parkingi buforowe – placowe zostały zlokalizowane na dostępnych terenach, ich
lokalizacja zaś została podyktowana bliskim sąsiedztwem strefy płatnego parkowania. Tereny na których zostały utworzone stanowią własność Skarbu Państwa
lub miasta Poznań.
W chwili ich utworzenia istniało 7 parkingów buforowych oraz 2 parkingi
działające na „zasadzie parkingów buforowych”. Stan prawny parkingów był odmienny z uwagi na:
- miejsce ich położenia: wyróżniono parkingi w strefie płatnego parkowania
– przy ul. Towarowej oraz przy ul. Chwaliszewo (w starym korycie Warty)
lub poza strefą pozostałe 7 parkingów. Z uwagi na rozszerzanie się strefy
płatnego parkowania zmieniał się również stan prawny parkingów tak jak
to miało miejsce w przypadku parkingów funkcjonujących na „zasadzie par-
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kingów buforowych” przy ul. Głogowskiej oraz przy ul. Roosevelta (w konstrukcji wsporczej Ronda Kaponiera), które początkowo pozostawały poza
strefą a obecnie znajdują się w samym jej środku;
- klasyfikację nieruchomości – 5 parkingów zlokalizowanych było w pasie
drogowym, 3 parkingi znajdowały się w całości poza pasem drogowym, natomiast 1 z nich przy ul. Pułaskiego znajdował się częściowo w pasie a częściowo poza pasem drogowym;
- a także pobór opłat tzn. 8 płatnych oraz 1 bezpłatny przy ul. Pułaskiego.
Zarząd Dróg Miejskich w celu wyłonienia firmy do prowadzenia parkingów
buforowych przeprowadził w sierpniu 1999 r. postępowanie przetargowe.
Z wyłonionym oferentem zawarł umowę, która jak uznano później nosiła znamiona umowy zlecenia. Uznano za błędne zawarcie umowy w takim kształcie
w związku z tym, iż dotyczyła prowadzenia wszystkich parkingów łącznie, także
tych zlokalizowanych w pasie drogowym, na ulicach na których odpłatności za
parkowanie nie wprowadzono żadnym zapisem prawa miejscowego. Uznano ponadto, że ZDM zawarł umowy zlecenia na prowadzenie w jego imieniu i na jego
rzecz parkingów buforowych, tym samym przyjęto, iż ZDM prowadzi działalność
gospodarczą polegającą na prowadzeniu parkingów, przy pomocy innych podmiotów gospodarczych, którym zlecił prowadzenie parkingów na nieruchomościach
stanowiących drogę publiczną i własność Skarbu Państwa. ZDM nie był jednak
uprawniony do prowadzenia takiej działalności.
Umowę obowiązującą w kolejnych latach, tym razem najmu, zakwestionowano
w zakresie włączenia do niej parkingów zlokalizowanych w SPP w pasie drogowym. Podnoszono, że za parkowanie w pasie drogowym ulic w SPP, na których
utworzono parkingi buforowe, powinna być pobierana administracyjna opłata
drogowa ustalona uchwałą Rady Miasta za pomocą parkomatów.
Przez okres ostatnich 14 lat, tj. od chwili uruchomienia pierwszych parkingów
do chwili obecnej, ZDM wypracował procedurę w zakresie prowadzenia parkingów buforowych i wyłaniania firm je obsługujących.
Obecnie Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu prowadzi 8 parkingów buforowych w oparciu o zapisy na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze zmianami)
w zakresie parkingów położonych w pasie drogowym oraz na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115
poz. 741 ze zmianami) w zakresie parkingów położonych na nieruchomościach
stanowiących własność Miasta Poznania, przy czym z uwagi na remont Ronda Kaponiera działalność jednego parkingu, przy ul. Roosevelta, została zawieszona do
momentu odbioru konstrukcji wsporczej i ponownego jego uruchomienia. Można
wyróżnić trzy stany prawne parkingów buforowych:
1) parkingi buforowe, płatne, zlokalizowane poza SPP w pasie drogowym:
[Maratońska, Droga Dębińska]
2) parkingi buforowe, płatne, zlokalizowane w SPP w pasie drogowym: [Głogowska, Roosevelta]
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3) parkingi buforowe, płatne, zlokalizowane poza pasem drogowym w całości
lub w części: [Chwaliszewo, Pułaskiego, Dolna Wilda I, Dolna Wilda II]
Cztery parkingi zlokalizowane są w pasie drogowym a więc na terenach zarządzanych przez ZDM, natomiast stan prawny pozostałych nieruchomości znajdujących się poza pasem drogowym, tj. przy ul. Chwaliszewo, przy ul. Pułaskiego oraz
ul. Dolna Wilda I i ul. Dolna Wilda II musiał zostać prawnie unormowany – ZDM
dysponuje nim na zasadzie powierzenia, jednocześnie wystąpił z wnioskiem o ustanowienie nad nieruchomościami trwałego zarządu. Wcześniej część parkingu przy
ul. Dolna Wilda II stanowiła własność prywatną, a ZDM dysponował tym terenem na mocy porozumienia z właścicielem terenu, obecnie tą część nieruchomości
wyłączono z obszaru parkingu (wymagało to nakładów finansowych z uwagi na
konieczność chociażby przeniesienia wjazdów).
Wybór oferenta na prowadzenie parkingów buforowych następuje w drodze
postępowania przetargowego – chociaż postepowanie to nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych to przy przygotowywaniu specyfikacji ZDM w dużym
zakresie posiłkuje się zapisami ww. ustawy dotyczącymi przetargu nieograniczonego. Z uwagi na bardzo dużą atrakcyjność działalności jaką jest prowadzenie
parkingów buforowych przeprowadzenie postępowania w tej materii jest sprawą
skomplikowaną. W trakcie postępowania wpływa mnóstwo zapytań, natomiast
po rozstrzygnięciu postępowania należy liczyć się z odwołaniami oraz wnioskami
o umożliwienie zapoznania się z dokumentacją i ofertą firmy wygrywającej. Zdarza
się że firmy przegrywające kwestionują wybór dokonany przez Zarząd Dróg Miejskich. Prowadzenie parkingów z wybranym oferentem odbywa się na podstawie
umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat. Za prowadzenie parkingów pobierany
jest czynsz dzierżawy w wysokości zaproponowanej przez Dzierżawcę w ofercie
przetargowej.
Wszystkie parkingi są wyposażone w ogrodzenie, oświetlenie terminal wjazdowy i wyjazdowy, kiosk parkingowy, stanowisko administratora wraz z oprogramowaniem, serwer, znaki informacyjne zmiennej treści wskazujące ilość wolnych
miejsc, oraz instalację elektryczną a także stojaki do rowerów. Wyposażenie stanowi własność ZDM. Ponadto firma obsługująca parkingi jest zobowiązana wyposażyć je, na czas dzierżawy, w kasy fiskalne współpracujące z zainstalowanym
systemem parkingowym. ZDM zobowiązał też obecnego Wydzierżawiającego do
wyposażenia 2 parkingów zlokalizowanych przy ulicach: Głogowskiej i Chwaliszewo w automatyczne kasy realizujące opłatę przy pomocy bilonu i banknotów.
Kasa ta jest wykonana w technologii umożliwiającej ustawienie jej na wolnym
powietrzu i jest kompatybilna z istniejącym systemem umożliwiającym współdziałanie wszystkich urządzeń. Automat pobierający opłatę umożliwia wydawanie
reszty. Kasy ta spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca
2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących. Ponadto dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich
kosztów, ewentualnych podatków i innych ciężarów związanych z utrzymaniem
nieruchomości w tym kosztów energii elektrycznej.
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System zainstalowany na najbardziej obleganych parkingach buforowych, tj.
przy ulicach Głogowska, Chwaliszewo, Maratońska i Droga Dębińska, pozawala
ponadto dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych. Również po stronie
Dzierżawcy pozostaje wyposażenie parkingu w przenośne toalety typu TOI-TOI
oraz zapewnienie ich serwisowania. Klienci parkingów mogą nieodpłatne korzystać z toalet.
Na Dzierżawcy ciąży ponadto zobowiązanie zapewnienia całodobowej konserwacji i obsługi serwisowej pogwarancyjnych istniejących urządzeń technicznych znajdujących się na parkingach w celu utrzymania ich w stałej sprawności technicznej oraz
w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowej eksploatacji oraz wykonania prac
renowacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie także do wykonywania drobnych napraw rzeczy znajdujących się na terenie parkingów m.in. obiektów,
urządzeń technicznych, nawierzchni, ogrodzenia parkingu, instalacji elektrycznej
oraz w przypadku konieczności rewitalizacji terenów zielonych.
Dzierżawca parkingów buforowych określa wysokość stawki za parkowanie
przy czym maksymalna stawka za 1 godzinę parkowania pojazdu samochodowego
w godzinach obowiązywania strefy płatnego parkowania (SPP), tj. od poniedziałku
do piątku od 08:00 – 18:00 i w soboty 08:00 – 14:00, nie może być wyższa niż
opłata za pierwszą godzinę parkowania w podstrefie A. Maksymalna opłata za rower – 1 zł za 24 h (opłata ryczałtowa). Dzierżawca zobowiązany jest do wyznaczenia i oznakowania (lub jego uzupełnienia) na wszystkich parkingach bezpłatnych
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach do 100 miejsc
postojowych muszą znajdować się minimum 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, powyżej 100 –3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Dzierżawca
ma ponadto możliwość sprzedaży abonamentów.
Obecnie wysokości stawek opłat zawiera tabela 1.
Tabela 1. Aktualne stawki opłat
PARKING
Głogowska
Dolna Wilda I
Dolna Wilda II
Maratońska

CENA
ZA ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ
3,00 zł przez całą dobę
1,00 zł w godz. 8 – 18
2,00 zł w godz. 18 – 8
1,00 zł w godz. 8 – 18
2,00 zł w godz. 18 – 8
2,00 zł przez całą dobę

Droga Dębińska

1,00 zł w godz. 8 – 18
2,00 zł w godz. 18 – 8

Chwaliszewo

2,00 zł przez całą dobę

Pułaskiego

1,00 zł przez całą dobę

CENA
ABONAMENTU
brak
130 zł sam. osobowe
180 zł sam. dostawcze
130 zł sam. osobowe
180 zł sam. dostawcze
130 zł sam. osobowe
110 zł sam. osobowe
70 zł studenci
55 zł motocykle
200 zł sam. osob. I dostaw.
100 zł motocykle
110 zł sam. osobowe
130 zł sam. dostawcze

W chwili obecnej na 7 parkingach buforowych o łącznej powierzchni 26 372 m2
zlokalizowanych jest 817 miejsc postojowych.
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Poniżej w tabeli 2 wskazano napełnienie poszczególnych parkingów z II kwartału 2013 r. tj. od kwietnia do czerwca 2013 r.

Czerwiec
2013

Maj
2013

Kwiecień
2013

Miesiąc

Tabela 2. Średnie procentowe napełnienie parkingów w II kwartale 2013 r.
Głogowska

Dolna
Wilda II

Dolna
Wilda I

Maratońska

Droga
Chwaliszewo
Dębińska

Średnia dzienna
zajętość w czasie
obowiązywania
strefy (w %)

46,3

13,5

27,7

64,1

12,0

11,1

0,7

Ilość
abonamentów
(w szt.)

-

38

59

72

66

191

33

Średnia dzienna
zajętość w czasie
obowiązywania
strefy (w %)

42,5

10,3

32,0

61,4

13,6

12,3

0,8

Ilość
abonamentów
(w szt.)

-

34

61

65

61

196

37

Średnia dzienna
zajętość w czasie
obowiązywania
strefy (w %)

43,8

15,7

37,4

63,2

19,0

16,1

2,1

Ilość
abonamentów
(w szt.)

-

41

59

63

65

202

31

Pułaskiego

Dane z tabeli dotyczące średniego procentowego napełnienia na parkingach
buforowych w czasie obowiązywania strefy płatnego parkowania na przestrzeni
trzech miesięcy 2013 r. (kwiecień, maj, czerwiec) ilustruje wykres na rys. 2.

Rys. 2. Ilustracja średniego procentowego napełnienia parkingów
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W opracowanym na lata 2014-2030 Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania, zakłada się preferencje parkingowe dla stałych mieszkańców śródmieścia poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych na parkingach
wokół śródmieścia, głównie przy pętlach tramwajowych i na jego obszarze poprzez
budowę parkingów wkomponowanych w teren urbanistyczny śródmieścia.
Planowana poprawa jakości transportu publicznego i infrastruktury w śródmieściu ma się opierać na działaniach: prowadzonych w sposób zintegrowanych
koncentrujących się na zrównoważeniu polityki transportowej w śródmieściu Poznania, w powiązaniu z pozostałym obszarem miasta i powiatu; na rozwoju transportu publicznego, szczególnie usprawnieniu dojazdu do śródmieścia oraz w jego
obszarze poprzez zwiększenie dostępności i mobilności; na budowie niezbędnej
infrastruktury, podnosząc tym samym atrakcyjność społeczną i inwestycyjną śródmieścia oraz warunki zamieszkania.
W myśl tych założeń w Poznaniu planowane jest przekształcenie parkingu
przycmentarnego na Junikowie w parking dostępny dla osób dojeżdżających do
centrum na zasadach Park&Ride. Ostateczna formuła parkingu nie jest jeszcze
znana. Ponadto tworzone będą kolejne parkingi buforowe. W chwili obecnej
wybrana została lokalizacja parkingu w centrum Poznania przy ul. Poznańskiej.
Prowadzone są działania związane z unormowaniem sytuacji prawnej tego terenu
oraz z wyborem charakteru parkingu – naziemny czy podziemny (w zależności
od zapotrzebowania ilości miejsc w tym obszarze miasta oraz stanu gruntu i wód
podziemnych) a także ostatecznego wyboru jego Wykonawcy.
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Streszczenie. W artykule skoncentrowano się na problemach i faktach związanych z parkowaniem i zidentyfikowanych w ostatnim projekcie dotyczącym rewitalitacji wałów na Dunaju
w Budapeszcie.
Słowa kluczowe: parkowanie, subwencje parkingowe, opłaty parkingowe, strefy parkowania w Budapeszcie

1. Introduction, background
This study focuses on the compromises made when redistributing public spaces
between pedestrians, public and collective transport (taxis included), cyclist traffic, road traffic in the cases of the lower and higher embankments of the river Danube in Budapest. Since ~1970 public spaces are continuously redistributed
in the town centres of Hungary. In the case of Budapest and the Danube shores
- pedestrian areas, better (safer?) public transport routes and public transport
stops, cycling tracks, cycling facilities were established. The priority of car traffic
was gradually questioned. From 1970 our more experienced colleagues worked
on ambitious plans to have more and more parking garages, multistory park houses in order to reduce on-street parking needs1. However, with “continuous
unexpected financial difficulties” till 2013, some 90% of these parking projects
[both public and private investments] were postponed and/or canceled. In the
meanwhile head offices of prestigious companies and banks were set up. Most of
the ministries, other governmental agencies grabbed extra public space in District
5. Thus this District [“the City of Budapest”] continued to operate as the financial
1 This process is described in Molnár (2001), Várady & Bősze (2010) and Juhász (2013)
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and administrative centre of Budapest and Hungary. This has lead to a considerable increase of long term parking demand [Parking for more than 2 hours].
A new organisation “Transport for Budapest” was established on the 30th
November 20102. This organisational change may help better coordination and
more systematic planning and development activity. „Transport for Budapest”
opened a tender process to provide reasonable traffic and parking solutions for
the Danube Quays in Budapest. The study was done by Közlekedés Ltd. and
some special subcontractors. Some 9 alternatives were defined and analysed.
The basis of redistributing public space were the good examples of Paris, Lyon,
Frankfurt amongst other good practices, where pedestrian and cyclist spaces were
formed on some sections of the embankments. The lower embankments have been
renamed recently, but we refer to them as “Buda Lower Embankments” and “Pest
Lower Embankments”.
2. Analysed solutions at the Pest Lower Embankment
„A1” and “A2” are do-minimum solutions. “B1”-“B3” solutions increase pedestrian space by a one-way system to the North. Solutions“C” alow only walking
and cycling(?)3 at the Pest Lower Embakment (KÖZLEKEDÉS KFT. et al., 2013).
With “A” alternatives the inherited “2013 2-way traffic order” would be kept
between Chain Bridge and Sissy Bridge. [Sissy Bridge=Elisabeth Bridge.] However the number of car traffic lanes would be reduced from the existing three lanes
to two lanes. [2+1 lanes in 2013 — 2 lanes in 2015.] Small differences occur in
the neighborhood of Liberty Bridge, but these are not relevant regarding parking
solutions.
In solutions „B” the Pest Quay would be a one-way street to the north. This
would mean that a portion of traffic would be diverted to the Buda Lower Embankment and a bigger part would use the “Pest Small Ring”. (Solutions “B1, B2,
B3” also at Figure 1.] There are discussions whether these alternative routes still
have some spare capacity in off-peak hours. (Surely not in peak...). With solution
“B1” there would be northbound traffic between Chain Bridge and Sissy Bridge.
In “B2” the one-way section would be from Liberty Bridge to Chain Bridge. With
“B3” the Northbound one-way system would operate from Sissy Bridge to the
Parliament (Kossuth Square4).
In solutions “C” no car traffic would be allowed at the Pest lower embankment. In this case traffic calming would be required in the surrounding network,
2 The new organisation was established as a consequence of Municipal Elections in Budapest, October 2010.
The example was „Transport for London”.
3 Conflicts between walking and cycling are growing at busy places. [Just as expected from international
experience.]
4 At earlier stages there were two further variants with one-way solutions. “B4” and “B5” could have been
one-way systems to the South (at the Pest Lower Embankment), but these options were rejected during the
planning and decision process. “B4” – “B5” solutions gave anti-clock-wise traffic flows without artificial
“self-crossings”. [Long snake allegory…]
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as the excluded traffic would try to find way through some narrow escape streets.
With the main “C” option all car traffic would be excluded from Chain-bridge to
Liberty Bridge.
As the role of car traffic decreases from solution “A” to “C”, parking facilities
would follow the same order. More parking emphasis is in solution “A”. Much
less emphasis and much more expensive parking facilities would be applied with
solution “C”. Naturally we may have free fantasy, however certain land-use and
financial considerations can be important as well (Interest of residents and
aspects of city logistics, shops, restaurants, ships, ports, etc.). Parking issues were
only briefly analysed during the planning and decision process. As a side-effect of
political decisions parking issues will be managed as a mitigating process.

Figure 1. Danube Embankments of Budapest. Symbols for options A, B, C.
Situation in 2013. Potential changes for 2015 according to Közlekedés et al (2013)
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3. Parking characteristics. The situation in 2013 and planned changes
The demand for long term parking places has continuosly increased as
a result of former investments and workplace developments. Reacting to the increased demand Budapest Municipality has applied the highest parking fee in
District 5 and at certain parts of other districts. There are only two minor locations
(Castle Hill and Margaret Island North) with even higher parking fees. Furthermore a triple parking fee (and fine) is applied for buses. Parking demand in areas of
such importance cannot be ignored, and the reasonable interest of residents should
be considered as well. Managing and owning parking places is more profitable
than the real estate business (parking garage for example) at the moment5. The
public parking company has collected 6,9 million EUR (~2 billion HUF) as parking fees and fines (Disctrict 5, year 2012). Budapest is reported to be the second
most expensive city of the surrounding capitals regarding parking fees (The most
expensive is Wien – Figure 2).

Figure 2. Average parking fees in surrounding cities6
[Wien, Budapest, … Warsaw, Belgrade in 2012]

a) It is quite difficult to find a parking place in peak time at certain locations
(approximately in the city centre – districts marked on Figure 5, page 8).
b) As an additional problem there are some places where parking fees do not
fit to the balance of demand and supply. Furthermore, there are some
places quite close to the centre, where parking is still free of charge (Due
to twenty-years-long unsettled disputes between the “23 independent districts” and the Capital concerning ownership and revenue distribution).
There are some ~1700 parking places at the lower and higher embankments. A significant difference is that parking at the Buda side is free, but
at Pest almost all places have a parking fee of 0,6–1,5 EUR/h (175-440
5 District 5. parking income shows an increase of 35% compared to 2008. [In spite of the decrease in parking
places.] Average rental costs decreased some 10% from 2008 to 2012.
6 Source: www.privatbankar.hu, 2013.02.05
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HUF/h, wile the average is 1,35 EUR/h, - 390 HUF/h (calculated with the
number of parking places - Table 4).
c) The greatest problem is: Residents, public and private offices use some 85%
of all on-street public parking spaces. The accessibility of the city centre is
quite limited by car.
In order to reduce problems (a, b, c) the Council in District 5 subsidises the
parking fee of residents to use off-street underground parking lots. Quite high
portion of cars are mobilised – just to make more free room for business and shopping short-term parking at the streets. The population of District 5 has decreased from 50 thousand residents in 1982 to 25 thousand in 2011. Car ownership
is yet about 400 cars/1000 inhabitants7 (Figure 3.) As a side effect certain prestigious businesses move out to the agglomeration, others to Vienna, to Bratislava,
etc. The trend of the population change in District 5 fits to the total of Budapest
(middle line in Figure 4.) but the process is even stronger. Methods to face this
process were analysed in KÖZLEKEDÉS KFT., FŐMTERV, (2008).

Figure 3. Residents and estimated number of cars in District 5, 1980-20118

Figure 4. Population growth in and around Budapest, 1870-20089
7 Due to the very cheap resident parking scheme – true – reliable population and car use data are not available.
8 Source: Hungarian Central Statistical Office (KSH), own editing.
9 Source: http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_n%C3%A9pess%C3%A9ge
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Figure 4. demonstrates the population growth of the agglomeration (bottom
line) Budapest itself has lost some 350 thousand inhabitants, but an overall increase occurs with the agglomeration (middle line and top line). Parking of local
residents is highly (over) subsidised by local district councils in general - mostly
due to political considerations. Table 1. shows “prices of yearly resident parking
permits” in some districts located in the centre of Budapest. (“Cell B4” 7 EUR/
year compared to a residential parking permit in Vienna ~500 EUR. In Paris
residents get a discount of the normal hourly parking fee). As Table 1. illustrates,
parking permit is practically for free, and in some districts this (“vote-buying”)
benefit is valid even for a second car.
Table 1. Fees of parking permits for local residents in Budapest1011
#

A
District

B
1st car11

1

District 1

2

District 2

3

District 3

7 EUR
2000 HUF

4

District 5

7 EUR
2000 HUF

5

District 6

7 EUR
1920 HUF

6

District 7

7

District 8

8

District 9

7 EUR
2000 HUF
3,5 EUR
1000 HUF

7,5 EUR
2200 HUF
10 EUR
3000 HUF
7 EUR
2000 HUF

7 EUR
2000 HUF
7 EUR
10 District 13
2000 HUF
9

District 11

C
2nd car

D
Remarks

300-450 EUR Up to 100% discount for low-emission
87.500-131.250 HUF vehicles.
(max. 1 vehicle) Special permit for health-care workers.
20 minutes free parking in peak times at
50% of parking fee
educational institutions. Requires special
(max.2 vehicles)
registration.
350-410 EUR Up to 100% discount for low-emission
100.000 - 120.000 HUF vehicles.
Up to 100% discount for low-emission
140-350 EUR
vehicles.
40.000-100.000 HUF
Permit is not valid for some frequented areas.
(1 vehicle/resident is free) Permit is not valid for some frequented areas.
No information Permit is not valid for some frequented areas.
Up to 100% discount for low-emission
~230-380 EUR ~66.000vehicles.
110.000 HUF
Special permit for health-care workers.
(1 vehicle/ resident is free)
(1 vehicle/ resident is free) Permit is not valid for some frequented areas.

Remark - Average maintenance cost of a parking place is estimated at 85 EUR/25.000 HUF a year according to a BKK study12
in 2012. This estimated cost varies depending on parking lot sizes, types, way of guarding, etc.

However, we can see some improvements and progressive measures in the past
years. Information on parking permit fees is hard to find insome districts. There
are several districts where the parking permits are not valid for some frequented
areas, and number of permits to be granted varies. Furthermore in most of the
districts parking permits are only valid for the territorry of the household, not
throughout the district. In Districts 2-7-11-13 every local resident can request
10 Source: district websites, own edition, Kertész (2010), Dudás (2011)
11 The parking permit itself is free, but the application has got a fee.
12 (BKK (Transport for Budapest), 2012)
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a parking permit for an own vehicle – there can be several permits granted for
a household. In Districts 1-3-5-6-9 only one free permit can be required for a household. Parking of second cars in this case is still subsidised, but the permit has
a yearly cost (Table 1). This yearly cost varies depending on the fee-zone the permit is valid for.The discount of the yearly parking fee for second cars is still ~88%
based on estimated revenue per parking place a year. Table 2 shows parking basic
permit fees for second cars in District 1 and 9 (example).
Table 2. Parking permit yearly fees for the 2nd car in District 1 and District 913
#

A
Parking Zone

B
Zone 1
415 EUR
120 000 HUF

1 In District 1
2 In District 9
3

-

Estimated yearly
income per place14

3400 EUR
985 000 HUF

C
Zone 2
350 EUR
100 000 HUF
380 EUR
110 000 HUF
2850 EUR
825 000 HUF

D
Zone 3
275 EUR
80 000 HUF
2260 EUR
655 000 HUF

E
Zone 4

F
Zone 5

-

-

230 EUR
66 250 HUF
1725 EUR
500 000 HUF

150 EUR
43 750 HUF
1140 EUR
330 000 HUF

The yearly parking permit cost can be reduced even 100% depending on the
environmental-friendlyness of the vehicles in question. Table 3 shows some incentives for environment-friendly vehicles based on the type of the engine of the
vehicle.14
Table 3. Parking permit cost reductions by engine type in District 1 and in District 915 (for the 2nd
vehicle in the household)
A
#
1
2
3
4

Engine type
Euro 3
Euro 4
Euro 5 or hybrid
Fully gas-powered or fully electrical

B
Parking permit
discounts,
for eco-friendly cars
30%
50%
70%
100%

C
Remark
Normal and eco cars require quite the
same parking space. We believe that
subsidizing eco cars is not a task of the
parking policy.

The number of parking places and the fee applied at the Lower Embankments
are shown in Table 4. The number of free parking places at the Buda side is 905
(Cell B1) and 77 at the Pest side (Cell B5). The average parking fee (based on
both free and paid parking places) is 0,42 EUR/h (165 HUF/h) (cell C6), wich is
slightly less than the parking fee of “Zone 5” (cheapest paying zone – 0,6 EUR/h,
175 HUF/h).

13 Source: own editing.
14 Broad estimation; calculated period: 8-18h, 250 days, average 75% occupancy.
15 Source: own edition.
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Table 4. Parking places and applied parking fees on the Lower Embankments16
A
#
Location
1 Buda Lower Embankment
2 Pest Lower Embankment
3
4
5
6

Total / Average

B
C
Places
Fee
905
FREE
586
1,5 EUR/h - 440 HUF/h
107
0,9 EUR/h - 265 HUF/h
35
0,6 EUR/h - 175 HUF/h
77
Free or no information
728 982 1,35 EUR/h - 390 HUF/h FREE
1710 0,42 EUR/h – 165 HUF/h

Figure 5. shows the different parking zones in the central districts of Budapest.
As you can see, most of the Lower (and Upper) embankments are in Zone 1 – that
means the parking fee is 1,5 EUR/h (440 HUF/h). Only three other locations are
more expensive: The North side of Margaret Island and the parking lots at the
Buda Castle and at the Citadel.

Figure 5. Parking fees and district borders in the centre of Budapest17

16 Source: own edition.
17 Source: own editing.

NAJNOWSZE WYZWANIE PARKING PRZY NABRZEŻACH DUNAJU W CENTRALNEJ...

193

4. Conclusions. Parking measures proposed
In order to achieve land-use and accessibility goals and to improve the parking
situation problems have to be identified and solved. Five bunches of measures are
proposed:
a) To have good accessibility available parking places should be provided at
the Danube Quays and in the Pest city centre. Reasonable parking fees have
to be applied at well defined periods of the week. According to thumb
rules 10% of total spaces should be free at any time. Certain summer
evening hours, certain Saturday and Sunday hours should be taken back to
payment parking.
b) Some free parking places at the Buda Lower Embankment are well-known
and they function as long term parking spaces, and as P+R spaces (Batthyányi Square and Műegyetem Quay – signed also at Figure 5). The popular
Batthyányi Square P+R lot is in the neighbourhood of “Zone 2” (second
most expensive zone). The other P+R lot close to BUTE is at a “Zone 3”
(third most expensive). Yet parking is free (~800 parking places). This information can also be found at foreign tourist websites. This way “Caravan
vehicles” also use such parking places. These places should be converted to
“Zone 5” places. This way the problem of storing vehicles for weeks can be
solved.
c) Solving the issues of resident parking is important both financially and
economically. Local residents occupy a high ratio of parking spaces practically for free, though these parking spaces are on expensive public spaces.
Thus there is lack of short term parking spaces, that destroys shops, restaurants, business (Orosz, 2004).
d) Postponed and/or cancelled parking garage investments at the neighbourhood of the Embankments the have to revised. Reliable public parking
policy may initiate private investments for off-street parking spaces.
e) The city would need at least ~1500 extra P+R places along the main railway and suburban railway lines, and highway connections. Over the past
few years there have been numerous industrial and commercial centre developments at the motorway connections close to the city borders. Parking
spaces of hypermarkets and commercial centres could be introduced into
the P+R system (BKK (Transport for Budapest), 2012).
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POSTRZEGANIE PRZEZ KIEROWCÓW
KONGESTII RUCHU
W POBLIŻU DUŻYCH PARKINGÓW
Waldemar Parkitny
Dr inż. Waldemar Parkitny – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Zakład Transportu, e-mail: wpark@usk.pk.edu.pl, tel. (12) 6283095

Streszczenie. W artykule przedstawiono czynniki, które mogą mieć wpływ na kongestię ruchu w pobliżu parkingów. Autor artykułu przeprowadził także badania ankietowe wśród kierowców pojazdów, które miały na celu sprawdzenie postrzegania wpływu parkingów wielkopowierzchniowych na kongestię ruchu na ulicach bezpośrednio przyległych do tych parkingów. Sprawdzono
również długość przeciętnego wydłużenia czasu przejazdów obok dużych parkingów, na skutek
zwiększenia kongestii ruchu, spowodowanej wjazdami lub wyjazdami z tych parkingów. Badania
te wykonano dla różnych przedziałów czasowych. W wyniku badań stwierdzono, że obecność dużych parkingów w 63,31% przypadków ma wpływ na zwiększenie kongestii ruchu. Największe
średnie wydłużenie czasu przejazdów obok dużych parkingów, wynoszące 12,59 minut zaobserwowano w godz. 15.00 – 18.00, a najmniejsze (6,53 min.) w godz. 9.00 – 12.00.
Słowa kluczowe: parking, badania parkingowe, postrzeganie przez kierowców kongestii
ruchu, czynniki mające wpływ na kongestię ruchu

1. Wprowadzenie
Obserwowana od wielu lat, systematycznie wzrastająca liczba pojazdów, wynosząca już około 628 pojazdów na 1000 mieszkańców [7, 19, 20], przy niedostatecznie rozbudowanej i często będącej w złym stanie infrastrukturze drogowej,
stwarza nie tylko dla użytkowników samochodów, ale również dla władz i administratorów dróg określone problemy [7].
Istotna jest odpowiednia lokalizacja parkingów [10, 11, 15] wpływająca na
ich wykorzystanie [9], ale również na kształtowanie zachowań kierowców dotyczących wyboru środka transportu i jakość parkingów [13, 8, 12]. Do najważniejszych wad związanych z większą liczbą samochodów zaliczyć można kongestię i pojawiające się, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, problemy
ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych [9]. Problemy te przekładają się
również na wzrastający nacisk mieszkańców na remonty starych i budowę nowych
parkingów, o lepszej jakości [12, 10], wywierany na lokalne władze samorządowe oraz administratorów osiedli mieszkaniowych. Skutkuje to przekształceniami
i zmianami w układach urbanistycznych miast oraz przyczynia się m. in. Do stop-
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niowej likwidacji terenów zielonych, zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej oraz
budowy nowych i rozbudowy istniejących parkingów, zarówno tych, które przeznaczone są do obsługi mieszkańców, jak i obiektów ogólnodostępnych, niejednokrotnie wielkopowierzchniowych, jak np. mogące liczyć kilkaset, a nawet kilka
tysięcy miejsc parkingi powierzchniowe lub wielokondygnacyjne zlokalizowane
w pobliżu wielkich centrów handlowych. Istnienie takich obiektów, oprócz niewątpliwych udogodnień do jakich można zaliczyć wzrost komfortu użytkowników
pojazdów oraz skrócenie czasu i kosztów związanych z poszukiwaniem wolnego
miejsca parkingowego, może skutkować zwiększeniem kongestii ruchu na ulicach
przyległych, spowodowanej zwiększonym generowaniem liczby pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z takich obiektów w określonych porach. Kongestia
wywołana położeniem dużych parkingów obok trasy przejazdu i jej postrzeganie
przez kierowców stało się przedmiotem zainteresowania autora niniejszego artykułu, realizowanych w ramach tematu [6].
Również inni autorzy dostrzegają problem. Parkingi, jako miejsca rozpoczęcia
lub zakończenia podróży, stanowią istotny czynnik infrastruktury, mogący mieć
wpływ na sprawne funkcjonowanie jej pozostały elementów. Problematykę ruchu wzbudzonego i tłumionego opisał Szarata A. [17]. Podaje on, że „…zmiany
w obrazie ruchu są wywołane: zmianą parametrów infrastruktury transportowej
objawiającej się wzrostem lub spadkiem przepustowości elementów sieci ulic oraz
zdolności przewozowej transportu zbiorowego, zwiększeniem lub zmniejszeniem
prędkości komunikacyjnej, poprawą lub pogorszeniem płynności ruchu, zmianą
w dostępności miejsca postojowego na parkingu…”.
Jednocześnie brak możliwości pozostawienia samochodu w pobliżu celu podróży oraz przeciążenie i zatłoczenie ulic wiodących do centrum miasta, są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór innego rodzaju parkingów, jakimi
są, zwykle oddalone od centrum miasta, parkingi typu Park & Ride [16]. Z kolei
zagadnienie pomiaru i modelowania potencjałów ruchotwórczych obiektów biurowych, w tym pochodzących od liczby miejsc parkingowych należących do obiektu
biurowego, podjęli Chacaga E., Rudnicki A., Sroka R. [2].
2. Problem badawczy i cel badań
Celem badań było przede wszystkim:
1) identyfikacja czynników mogących mieć wpływ na kongestię ruchu na ulicach w pobliżu parkingów,
2) określenie stopnia odczuwalności kongestii ruchu w pobliżu dużych parkingów,
3) określenie przedziałów czasu, w których obserwuje się największe nasilenie
ruchu w pobliżu dużych parkingów,
4) określenie odczuwalnego wydłużenia czasu przejazdu obok dużych parkingów.
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3. Hipoteza badawcza
Założono wstępnie hipotezę mówiącą, że wielkie parkingi, położone w mieście,
są źródłem generowania lub absorpcji ruchu pojazdów i w związku z tym mają
wpływ na powstawanie kongestii na ulicach do nich przyległych oraz jej postrzegania przez kierowców.
4. Zakres badań i metoda badawcza
W celu sprawdzenia odczuwalności przez kierowców kongestii ruchu w pobliżu
dużych parkingów, zlokalizowanych w miastach, oraz określenia pór jej największego nasilenia i wydłużeń czasów związanych z przejazdem obok tego typu obiektów, autor przeprowadził badania pierwotne, wykorzystując metodę kwestionariuszy ankietowych, rozdawanych kierowcom, mające na celu sprawdzenie analizowanych zjawisk. Po wyeliminowaniu odpowiedzi niekompletnych lub błędnych,
do dalszych analiz wzięto pod uwagę 387 kwestionariuszy. Badania wykonano
zakładając 95% poziom ufności i 5% dopuszczalny błąd oszacowania. Zadaniem
badanych był wybór jednej z kilku zaproponowanych odpowiedzi lub, w przypadku niektórych pytań, podanie swojego wariantu. Strukturę osób poddanych
badaniom, ze względu na miejsce zamieszkania, przedstawiono na rysunku 1.
1,55%

20,93%
2,84%

36,43%

3,88%
6,98%

9,82%

17,57%

wieś

miasto do 50 tys. mieszkańców

miasto 50 tys. do 150 tys. mieszkańców

miasto 150 tys. do 250 tys. mieszkańców

miasto od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców

miasto od 500 tys. do 750 tys. mieszkańców

miasto od 750 tys. do 1 mln mieszkańców

miasto powyżej 1 mln mieszkańców

Rys. 1. Miejsce zamieszkania

Struktura badań ze względu na płeć przedstawiała się następująco: około
35,66% przebadanych osób stanowiły kobiety oraz około 64,34% mężczyźni.
Innymi sprawdzanymi parametrami, istotnymi ze względu na niepublikowane
w tej części zagadnienia, były: wykształcenie, wiek, status oraz dochody respondentów. Sprawdzano również długość uprawnień kierowców do prowadzenia pojazdów. Średnia deklarowana przez respondentów liczba lat, od których prowadzą
pojazdy wynosiła 9,95 roku.
W czasie badań sprawdzono też liczbę osób oraz liczbę pojazdów we wspólnym gospodarstwie domowym. Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym
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wyniosła 3,83 osób, natomiast średnia liczba samochodów 2,02 pojazdów/gospodarstwo. Największa liczba pojazdów w badanej próbie wyniosła 8 samochodów/
gospodarstwo.
Aby sprawdzić doświadczenie kierowców w prowadzeniu pojazdów, a pośrednio również problemów związanych z parkowaniem samochodów, zadano pytanie o sposób korzystania z pojazdu. Prawie połowa kierowców zadeklarowała,
że pojazd jest wykorzystywany przeważnie do jazdy na zakupy lub do wyjazdów
związanych z wolnym czasem. Drugim najczęściej wymienianym sposobem było
korzystanie z samochodów nie tylko w sposób podany powyżej, ale również do
dojazdów obligatoryjnych, do pracy lub szkoły. Dla około 9,56% badanych samochód to narzędzie pracy. Prawie 0,52% kierowców deklarowało używanie auta
w inny sposób (rys. 2). Założono, że w przypadku osób, dla których samochód jest
narzędziem pracy, dojeżdżają nim również do pracy oraz wykorzystują je do jazdy
na zakupy oraz w czasie wolnym. Podobnie osoby, które wykorzystują pojazd do
dojazdów do pracy lub szkoły, jeździ nim również po zakupy i w czasie wolnym.
0,52%
9,56%

46,25%
43,67%

samochód to narzędzie pracy
samochód jest wykorzystywany przeważnie do dojazów do szkoły lub pracy
samochód wykorzystywany jest przeważnie do jazdy na zakupy lub w czasie wolnym
inne

Rys. 2. Sposób korzystania z samochodu

5. Identyfikacja czynników mogących mieć wpływ na występowanie kongestii ruchu na ulicach przylegających do parkingów
Wg M. Jacyny [5]: „…kongestią ruchu nazywamy sytuacje prowadzące do
strat czasu wynikających ze wspólnego użytkowania drogi (elementu, infrastruktury systemu transportowego) przez wiele pojazdów tworzących potok ruchu…”.
Przez kongestię ruchu określa się więc nagromadzenie, zatłoczenie dróg, spowodowane dużą liczą pojazdów, przemieszczających się po drodze, której stopień wykorzystania pojemności jest bliski wyczerpaniu. Ze względu na manewry związane ze
zjazdem na parking z ulicy głównej lub włączaniem się do ruchu po zakończeniu
parkowania, niejednokrotnie taka sytuacja występuje również w pobliżu parkingów. Przeprowadzając analizę położenia parkingu ze względu na kongestię ruchu,
należy dokonać identyfikacji czynników mogących ją wywołać. Do najważniej-
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szych czynników zwiększających kongestię ruchu w rejonie parkingów zaliczyć
można m. in.:
- liczbę pasów ruchu na drodze głównej,
- ograniczenia prędkości na drodze głównej,
- duży spadek podłużny ulic,
- występowanie łuków ulic,
- szerokość pasów ruchu,
- organizację ruchu na drodze przyległej do parkingu,
- nieodpowiednie oznakowanie ulic,
- bliskość przejść dla pieszych,
- słabą widoczność ulicy lub jej oznakowań, wynikającą z jej ukształtowania,
- otoczenie ulicy,
- nietypowość odcinka łączącego parking z ulicą główną,
- duże natężenie ruchu na drodze głównej,
- częste występowanie kolizji w rejonie parkingu,
- sąsiedztwo skrzyżowań ulic,
- sąsiedztwo przystanków autobusowych lub tramwajowych,
- rodzaj nawierzchni ulicy,
- czystość i przyczepność nawierzchni ulicy,
- oświetlenie ulicy,
- nieodpowiednie sterowanie ruchem na drodze wyjazdowej z parkingu i drodze głównej,
- niesprawną sygnalizację świetlną,
- zapotrzebowanie na korzystanie z ulic,
- parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych w pobliżu parkingu,
zmniejszające przepustowość ulicy,
- prace drogowe prowadzone na ulicy głównej lub dojazdowej do parkingu,
- słabą widoczność ulicy lub jej oznakowań, wynikającą z warunków atmosferycznych,
- brak umiejętności, nieznajomość przepisów i nieodpowiednie zachowania
kierujących samochodami, zarówno tych, którzy wjeżdżają lub opuszczają
parking, jak i kierujących pojazdami na drodze głównej [4, 18].
6. Analiza wyników badań dotyczących postrzegania kongestii ruchu
w pobliżu parkingów
Badania dotyczyły m. in. sprawdzenia stopnia korzystania z parkingów ogólnodostępnych, które zdefiniowano na potrzeby badań jako wydzielone miejsca
przeznaczone do jednoczesnego parkowania wielu pojazdów, z wyjątkiem parkowania przykrawężnikowego na ulicy, których przykładem mogą być m. in.: duże
parkingi płatne w centrach miast, parkingi przy hipermarketach i centrach handlowych, parkingi przy centrach biurowych, parkingi wielopoziomowe itd. Prawie
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80% badanych zadeklarowało, że korzysta z nich co najmniej 1 raz w tygodniu lub
częściej. Niecałe 5% korzysta z parkingów ogólnodostępnych rzadziej niż jeden raz
na miesiąc (rys. 3).
6,98%

4,91%

8,27%

28,68%
19,38%
12,40%
19,38%

codziennie

średnio co drugi dzień

średnio 2 razy w tygodniu

średnio 1 raz w tygodniu

średnio 1 raz na 2 tygodnie

średnio 1 raz na miesiąc

rzadziej niż 1 raz na miesiąc

Rys. 3. Częstotliwość kor zystania z par kingów
ogólnodostępnych

Wynikająca z badań duża częstotliwość korzystania z parkingów ogólnodostępnych, może świadczyć o dużym doświadczeniu badanych i przedstawionej w dalszej części opracowania znajomości doznawanych przez nich w trakcie zwykłego
używania pojazdów zjawisk, dotyczących kongestii ruchu w pobliżu dużych parkingów.
Zasadniczą częścią badań było sprawdzenie, czy położenie dużych parkingów
w mieście może być powodem zwiększenia postrzeganej przez kierowców kongestii ruchu. W tym celu, podobnie, jak przedstawiono to powyżej, przeprowadzono
badania ankietowe, w których pytano o sposób postrzegania kongestii, wynikający
z umiejscowienia dużych parkingów w pobliżu ulic. W wyniku badań otrzymano
wyniki mówiące o tym, że 63,31% osób ankietowanych zauważyła zwiększenie
kongestii ruchu na ulicach przyległych do dużych parkingów.
Średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych parkingów
(rys. 4) zauważyło:
1. w godzinach 6.00 - 9.00 około 43,7% osób,
2. w godzinach 9.00 – 12.00 około 38,17 % osób,
3. w godzinach 12.00 – 15.00 około 41,44 % osób,
4. w godzinach 15.00 – 18.00 około 60,27 % osób,
5. w godzinach 18.00 – 21.00 około 32,89 % osób.
Osoby, które nie potrafiły określić wydłużenia czasu przejazdów obok dużych
parkingów, nie doświadczyły przejazdów w podanych godzinach lub nie udzieliły
odpowiedzi stanowiły:
1. w godzinach 6.00 - 9.00 około 3,62 % osób,
2. w godzinach 9.00 – 12.00 około 3,88 % osób,
3. w godzinach 12.00 – 15.00 około 3,36 % osób,
4. w godzinach 15.00 – 18.00 około 4,39 % osób,
5. w godzinach 18.00 – 21.00 około 3,36% osób.
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Rys. 4. Pr ocent osób, k tór e zauważyły wydłużenie czasu
pr zejazdu obok dużych par kingów

Jak widać z rys. 4 największe nasilenie ruchu oraz kongestię ruchu pojazdów
w pobliżu dużych parkingów zaobserwowano w godz. 6.00-9.00 oraz 15.00-18.00.
Godziny te pokrywają się z godzinami szczytu porannymi oraz popołudniowymi,
związanymi w dużej mierze z dojazdami obligatoryjnymi do szkół, uczelni pracy,
można więc przypuszczać, że zatłoczenie ulic częściowo jest skutkiem położenia
parkingu w danym miejscu.
Na rys. 5 przedstawiono średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok
dużych parkingów. Wynosiło ono:
1) w godzinach 6.00-9.00 około 8,74 min,
2) w godzinach 9.00-12.00 około 6,53 min,
3) w godzinach 12.00-15.00 około 8,94 min,
4) w godzinach 15.00-18.00 około 12,59 min,
5) w godzinach 18.00-21.00 około 6,73 min.
śr ednie wydłużenie czasu pr zejazdu [min.]
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Rys. 5. Śr ednie odczuwalne pr zez r espondentów wydłużenie
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów
(śr ednia z ocen osób, które w poszczególnych pr zedziałach
czasowych takie wydłużenie zauważyła)

Powyższe dane obliczono uwzględniając tylko odpowiedzi osób, które takie
wydłużenie czasu przejazdów zauważyły.
Rys. 6 zawiera średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych
parkingów, przy czym do obliczeń wzięto pod uwagę odpowiedzi wszystkich osób,
również tych, które nie odczuwają zwiększenia długości przejazdu na ulicach są-
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siadujących z wjazdami i wyjazdami z parkingów. Jak widać proporcje wydłużeń
czasu przejazdu obok dużych parkingów są zbliżone do poprzedniego wykresu.

średnie wydłużenie czasu przejazdu [min.]
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Rys. 6. Śr ednie odczuwalne pr zez r espondentów wydłużenie
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów
(śr ednia z wszystkich badanych, k tór zy udzielili odpowiedzi)

Średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych parkingów we
wszystkich badanych przedziałach czasu, czyli w godzinach: 6.00 - 9.00, 9.00 12.00, 12.00 - 15.00, 15.00 - 18.00, 18.00 - 21.00, podane przez osoby, które
zauważyły zwiększenie kongestii ruchu na ulicach przyległych do dużych parkingów, wynosiło w przypadku kobiet 17,13 minuty, a w przypadku mężczyzn 20,12
minut.
Rysunki 7 i 8 przedstawiają średnie zaobserwowane wydłużenia czasów przejazdu w przypadku kobiet (rys. 7) oraz mężczyzn (rys. 8) w poszczególnych przedziałach czasu. W obu grupach największe wydłużenia czasu przejazdu występuje w godzinach szczytu porannego (godz. 6.00 – 9.00) oraz popołudniowego
(w godz. 15.00 – 18.00), czy czym w każdym z badanych przedziałów czasu długość wydłużeń czasów przejazdów podawane przez mężczyzn jest większa niż ta,
którą postrzegają kobiety.
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Rys. 7. Śr ednie zaobserwowane pr zez k obiety wydłużenie
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów

średnie wydłużenie czasu przejazdu [min.]
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Rys. 8. Śr ednie zaobserwowane pr zez mężczyzn wydłużenie
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów

Średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych parkingów we
wszystkich badanych przedziałach czasu, czyli w godzinach: 6.00 - 9.00, 9.00 12.00, 12.00 - 15.00, 15.00 - 18.00, 18.00 - 21.00, podane przez osoby, które
zauważyły zwiększenie kongestii ruchu na ulicach przyległych do dużych parkingów, wynosiło w przypadku kobiet 17,13 minuty, a w przypadku mężczyzn 20,12
minut.
7. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania potwierdziły sformułowaną na wstępie hipotezę.
Wykonane i przeprowadzone analizy wskazują, że postrzeganie największej
kongestii ruchu w pobliżu parkingów zaobserwowano w godz. 6.00 – 9.00 oraz
15.00 – 18.00. Godziny te pokrywają się z godzinami szczytu porannymi i popołudniowymi, związanymi w dużej mierze z dojazdami obligatoryjnymi do szkół,
uczelni i pracy. Wyniki nieco odbiegają do badań wykonanych przez Gacę S.
w Krakowie i Lublinie w pobliżu dużych obiektów parkingowych należących do
sieci handlowych, gdzie zaobserwowano przesunięcie większego natężenia ruchu
i wynikającej stąd kongestii w kierunku godzin wieczornych. Wykresy godzinowych natężeń ruchu wjazdowego do obiektów MAKRO w Krakowie i Lublinie
wykazały największą liczbę pojazdów w godz. 18.00 – 20.00, natomiast wykresy
godzinowych natężeń ruchu wyjazdowego do wyżej wymienionych obiektów wykazały największą liczbę pojazdów w godz. 19.00 – 21.00. Zestawienie rejestrowanych natężeń ruchu wjazdowego i wyjazdowego z parkingu przy supermarkecie
Geant w Krakowie w dzień roboczy wykazało największą liczbę wjazdów w godz.
18.00 – 19.00, a wyjazdów w godz. 19.00 – 20.00, natomiast w sobotę zaobserwowano największa liczbę wjazdów w godz. 16.00 – 19.00, a wyjazdów w godz.
18.00 – 19.00 [3].
Wyniki podawane przez Albrichta S., Górnikiewicza M., Ciepielę P. [1] przedstawiające udział ruchu wjazdowego związanego z centrum „Geant” w potoku na
ul. Bora Komorowskiego w Krakowie wskazują na następującą strukturę ruchu:
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17% w godz. 15.00 - 16.00, 20% w godz. 16.00 –17.00, 22% w godz. 17.00 –
18.00, 21% w godz. 18.00 – 19.00, 23% w godz. 19.00 – 20.00 [1].
Zaobserwowane rozbieżności mogą pochodzić stąd, że przytoczone w artykule dane są wynikiem badań subiektywnych odczuć kierujących pojazdami, dotyczących ogólnej sytuacji ruchowej w pobliżu dużych obiektów parkingowych.
Nie mierzono tutaj czasów, ani nie badano zjawisk ruchowych koncentrujących
się wokół jednego, konkretnego parkingu. Stąd też podawane czasy wydłużenia
przejazdów obok dużych parkingów są czasami szacunkowymi. Na ich wielkość
może mieć wpływ nie tylko obecność danego parkingu w pobliżu ulicy do niego przylegającej, ale również ogólna sytuacji ruchowa w danym mieście. Zwraca
jednak uwagę fakt dużej zgodności wyników badań między poszczególnymi grupami respondentów i przedziałami czasów ich dotyczących. W tej sytuacji niepokojącym dla płynności ruchu może być otwieranie nowych obiektów handlowych
z bardzo dużą liczbą miejsc parkingowych w ścisłych centrach miast, gdzie występuje ciasna, zabytkowa zabudowa, jak np. galeria handlowa na dawnym placu
dworcowym w Katowicach. Obiektów takich może przybywać. W bieżącym roku
otwarto w kraju 9 nowych hipermarketów. Zwiększa się również liczba obiektów
o mniejszej powierzchni parkingowej, która jednak może być generatorem ruchu.
Zwraca uwagę duża ekspansja dyskontów handlowych, których obecnie jest około
3000, jednak możliwości rynku szacuje się na około 5000. Można przypuszczać,
że część z nich będzie położona w centrach miast, przy głównych ulicach i z bardzo
dobrą dostępnością do parkingów.
Postulowane niejednokrotnie przez społeczności lokalne plany budowy dużych
parkingów, mające być odpowiedzią na wzrastający popyt na powierzchnię parkingową, zgłaszany przez mieszkańców, mogą doprowadzić do jeszcze większego
nasilenia kongestii ruchu i wydłużenia czasów przejazdów. Rozwiązaniem może
być budowa mniejszych, rozproszonych parkingów, mających dostęp nie do jednej,
ale kilku ulic, okalających daną dzielnicę lub udostępnienie niewykorzystanych
po godzinach pracy miejsc parkingowych, przeznaczonych do obsługi obiektów
użyteczności publicznej takich jak np. szkoły, uczelnie, biura, urzędy itd. [9], [14].
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Streszczenie. Artykuł przedstawia zagadnienia organizacji i oznakowania parkingów dla
dużych imprez masowych w mieście na przykładzie Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA
EURO 2012™ w Warszawie. Parkingi są jednym z istotnych elementów organizacji transportu
podczas dużych imprez. Dobrze zlokalizowane i zorganizowane oraz właściwie zarządzane muszą
zapewnić płynny ruch dojazdowy i odjazdowy z miejsca imprezy, a także pozwolą na uniknięcie
chaosu i niepotrzebnych zatorów w mieście. Opisano uwarunkowania, które wpływają na sposób
organizacji parkingów, analizę potrzeb parkingowych podczas imprez masowych, warunki wyboru
lokalizacji a także zastosowany system oznakowania. Przedstawiono obiektywną ocenę organizacji
parkingów przygotowanych dla kibiców w trakcie UEFA EURO 2012™ w Warszawie.
Słowa kluczowe: impreza sportowa, stadion, Strefa Kibica, tymczasowe parkingi Park &
Ride, oznakowanie

1. Wprowadzenie
Impreza sportowa, jaką jest mecz piłki nożnej, generuje bardzo duże potrzeby transportowe, zarówno jeśli chodzi o aktorów imprezy, jak również kibiców.
Wymagania dotyczące sposobu organizacji transportu do i ze stadionu są bardzo
zróżnicowane i w dużej mierze zależą od charakteru imprezy. Inne potrzeby transportowe są podczas imprezy typowo lokalnej i inne dla dużej imprezy międzynarodowej. Sposób organizacji transportu zależy oczywiście od pojemności stadionu,
ale również od położenia obiektu wobec centrum miasta, sposobu zagospodarowania otoczenia oraz poziomu obsługi rejonu stadionu transportem zbiorowym.
Imprezom sportowym dużej rangi towarzyszą bardzo często również tzw. Strefy
Kibica, tj. miejsca, gdzie transmitowane są zawody sportowe oraz organizowane są
inne imprezy towarzyszące, powodujące dodatkowe potrzeby transportowe, w wymiarze przede wszystkim lokalnym.
Jednym z elementów organizacji transportu podczas dużych imprez są parkingi, których dobre zaplanowanie i właściwe zarządzanie pozwala na płynny ruch
1
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dojazdowy i odjazdowy z miejsca imprezy, a także pozwala na uniknięcie chaosu
i niepotrzebnych zatorów w mieście.
Warszawa, jako jedno z miast gospodarzy UEFA EURO 2012™, miała okazję
zdobyć własne doświadczenia w organizacji dużej międzynarodowej imprezy, m.in.
właśnie w aspekcie transportowym, w tym lokalizacji, organizacji, obsługi i oznakowania parkingów.
2. Euro 2012 w Warszawie - uwarunkowania
Europejskie Mistrzostwa w piłce nożnej są organizowane cyklicznie przez Unię
Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) od ponad 50 lat. Jednak dla Polski
i dla Warszawy w 2012 roku była to pierwsza okazja uczestnictwa w tej imprezie
jako organizator. Chociaż impreza jest cykliczna i wiele można skorzystać z doświadczeń poprzednich uczestników, jednak każde miasto charakteryzuje się swoją
specyfiką i musi być rozpatrywane indywidualnie.
W harmonogramie rozgrywek UEFA EURO 2012™ w Warszawie zaplanowano pięć meczów: trzy fazy grupowej, jeden ćwierćfinałowy i jeden półfinałowy.
Stadion w Warszawie jest nowym obiektem, wybudowanym w miejscu niewykorzystywanego od ponad 25 lat do celów sportowych „Stadionu Dziesięciolecia”, który może pomieścić do 58 tysięcy kibiców. Stadion jest zlokalizowany na
prawym brzegu Wisły w centralnym obszarze miasta. Stadion dysponuje parkingiem o pojemności 1765 miejsc parkingowych, jednak podczas trwania meczów
Mistrzostw Europy miejsca te nie były udostępniane kibicom ze względów bezpieczeństwa. Wokół stadionu znajdują się tymczasowe miejsca parkingowe, które
podczas Mistrzostw Europy udostępnione zostały dla samochodów organizatorów,
dziennikarzy oraz oficjalnych delegacji, jak również akredytowanych autokarów
z kibicami.
Na cały czas trwania Mistrzostw Europy została utworzona Strefa Kibica na
100 tys. osób na Placu Defilad, w centrum miasta. W rejonie strefy nie wyznaczono żadnych miejsc parkingowych, zakładając dojazd przede wszystkim transportem zbiorowym. Ponadto w centrum miasta w okresie trwania Mistrzostw Europy
występowały bardzo duże utrudnienia w ruchu związane z budową centralnego
odcinka II linii metra.
Wszystkie te uwarunkowania wymagały dobrze przemyślanej organizacji
transportu w mieście i współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi w różnym aspekcie za ruch w Warszawie. Podstawowym założeniem
koncepcji transportowej było zachowanie maksymalnej płynności ruchu oraz minimalizacji utrudnień i uciążliwości dla mieszkańców, szczególnie tych niezainteresowanych taką imprezą sportową.
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Rys. 1. Lokalizacja stadionu i Strefy Kibica na tle Warszawy

3. Generacja ruchu
Imprezy sportowe dużej rangi charakteryzują się bardzo dużym zainteresowaniem kibiców, zarówno mieszkających w miastach – organizatorach, jak również
poza tymi miastami, a także osób z innych krajów, przede wszystkim drużyn grających w mieście – organizatorze. Miasto – organizator musi więc liczyć się z dużym
„napływem” różnych grup kibiców, zarówno posiadających bilety na mecz i udających się na stadion, jak i nie posiadających biletów na mecz, udających się przede
wszystkim do Strefy Kibica:
• posiadających bilety i przyjeżdżających spoza miasta tylko na mecz i wyjeżdżających z miasta bezpośrednio po meczu,
• posiadających bilety i przyjeżdżających spoza miasta na kilka dni do miasta
– organizatora, nie wyjeżdżających z miasta bezpośrednio po meczu,
• przyjeżdżających do Strefy Kibica spoza miasta tylko na mecz i wyjeżdżających z miasta bezpośrednio po meczu,
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• kibiców mieszkających w Warszawie i najbliższych okolicach.
Imprezy takie, w szczególności o wymiarze ponad krajowym, jakim były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, powodują także zainteresowanie kibiców, którzy
nie posiadają biletów na mecz, lecz przyjeżdżają do miasta – organizatora, aby
uczestniczyć w treningach piłkarzy, próbując spotkać piłkarzy w hotelach czy po
prostu „poczuć atmosferę Mistrzostw”.
Dodatkowym, niezmiernie wszakże istotnym elementem, wpływającym na organizację transportu w mieście jest konieczność zapewnienia uprzywilejowanego
„dostarczenia” na stadion autorów widowiska, tj. piłkarzy, sędziów oraz głównych
organizatorów. Jednocześnie występy reprezentacji krajów w imprezie rangi Mistrzostw wzbudzają zainteresowanie władz państwowych, którym również należy
zapewnić bezkolizyjny dojazd na stadion. Te uprzywilejowane grupy parkują oczywiście pojazdy w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, a ich dojazd i wyjazd powoduje utrudnienia ruchu dla innych użytkowników, usiłujących się dostać w rejon
stadionu, a także dla mieszkańców miasta.
2.1. Założenia
Podstawowymi założeniami do obliczenia wielkości ruchu w mieście w czasie
trwania EURO były pojemności obiektów mających kluczowe znaczenie dla imprezy:
• Stadion – na potrzeby imprezy UEFA EURO 2012™ przewidziano udostępnienie trybun na 53 tys. kibiców,
• Strefa Kibica – 100 tys. kibiców.
W odniesieniu do pojemności stadionu, w przypadku turnieju UEFA EURO
należało liczyć się z maksymalnym wykorzystaniem miejsc na stadionie. W odniesieniu do Strefy Kibica ilość osób korzystających z niej jest funkcją uzależnioną
od wielu zmiennych, takich jak trudna do określenia atrakcyjność meczu, warunki
pogodowe, udział w mistrzostwach na kolejnych etapach miejscowej drużyny reprezentacyjnej itp. Przyjęto, że część meczy, przede wszystkim z udziałem reprezentacji Polski, będzie na tyle atrakcyjna, że spowoduje napełnienie Strefy Kibica
w 100%.
Biorąc pod uwagę, że sposób organizacji transportu podczas całego turnieju
powinien być uniwersalny niezależnie od zestawu grających drużyn, pory dnia oraz
dnia tygodnia, do planowania potrzeb parkingowych przyjęto wartości maksymalne napełnienia i stadionu, i Strefy Kibica. Przygotowano jeden wariant organizacji
komunikacji, w tym parkingów.
Przyjęto więc, iż w dniu meczowym po Warszawie będzie poruszać się około 153 000 kibiców, z czego duża część przyjedzie do Warszawy spoza miasta,
w dużej mierze samochodami osobowymi i autokarami. Część kibiców przyjedzie
w grupach zorganizowanych, część indywidualnie.

ORGANIZACJA PARKINGÓW DLA DUŻYCH IMPREZ SPORTOWYCH NA PRZYKŁADZIE...

213

2.2. Scenariusze
Niezwykle istotnym elementem planowania obsługi transportowej oraz pojemności i lokalizacji parkingów dla samochodów indywidualnych i autokarów było
określenie wielkości poszczególnych grup kibiców w podziale na środki transportu,
sposób zorganizowania oraz cel (stadion lub strefa kibiców). Dlatego też opracowano kilka scenariuszy, uwzględniających skrajne przypadki obciążenia systemów
transportowych miasta:
• Scenariusz A (lądowy) – mecz reprezentacji Polski z drużyną z sąsiedniego
kraju – scenariusz ten powoduje największe obciążenie ruchem w transporcie lądowym (drogowym i kolejowym),
• Scenariusz B (lotniskowy) – mecz dwóch drużyn z krajów odległych od
Warszawy – scenariusz ten wywoła największe obciążenie w transporcie lotniczym,
• Scenariusz C (mieszany) – scenariusz mieszany, zakładający wartości pośrednie między scenariuszami A i B, scenariusz najbardziej prawdopodobny.
Po losowaniu grup zespołów, grających w Warszawie, przypisano scenariusze
dla trzech pierwszych meczy:
• 8 czerwca: Polska – Grecja (scenariusz mieszany – C),
• 12 czerwca: Polska – Rosja (scenariusz mieszany – C),
• 16 czerwca: Grecja – Rosja (scenariusz lotniskowy – B).
Pomimo wiedzy o drużynach grających w meczach grupowych, do końca (tj. na
2 – 3 dni przed rozpoczęciem meczu) niewiadomą pozostawał skład drużyn meczu
ćwierćfinałowego oraz półfinałowego. Niezależnie więc od określenia scenariuszy,
do planowania potrzeb zarówno ilości miejsc parkingowych, jak i określenia niezbędnej zdolności przewozowej komunikacji zbiorowej przyjęto założenie skrajnie
niekorzystnych elementów z każdego scenariusza.
Jednym z podstawowych źródeł danych odnośnie organizacji turniejów piłkarskich o takiej skali oraz szacowania wielkości ruchu i podziału międzygałęziowego były doświadczenia innych krajów, a przede wszystkim organizatorów
UEFA EURO 2008™ w Austrii i Szwajcarii. W przypadku Warszawy szczególnie
przydatne były doświadczenia z Wiednia, miasta o podobnej wielkości i liczbie
mieszkańców.
2.3. Analizy potrzeb parkingowych
Miasto – organizator zobowiązany był do organizacji czterech rodzajów parkingów:
• dla organizatorów (akredytacja),
• dla autokarów akredytowanych kibiców dwóch drużyn rozgrywających
mecz na stadionie,
• dla samochodów osobowych kibiców (bez akredytacji),
• dla autokarów bez akredytacji.
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Wymagania UEFA ściśle określały wielkość i lokalizację miejsc parkingowych
dla organizatorów oraz zorganizowanych grup akredytowanych, stąd przedmiotem dokładnej analizy stały się parkingi dla kibiców niezorganizowanych, a także osób udających się do Strefy Kibica. O ile co do pierwszych grup organizator
(UEFA) miał wiedzę, z jakich krajów, a także jakim środkiem transportu będą
podróżować, o tyle wiedza co do kibiców niezorganizowanych, a przede wszystkim
osób chcących uczestniczyć w imprezach w Strefie Kibica, była praktycznie żadna.
Wykonane analizy potrzeb parkingowych wykazały, iż największe zapotrzebowanie na miejsca parkingowych występowało w scenariuszu A, w którym około
50 000 osób będzie dojeżdżać do Warszawy samochodami osobowymi. Pomimo
tego, iż nie wszyscy kierowcy skłonni są do korzystania z wyznaczonych parkingów, założono, że liczba miejsc parkingowych powinna zostać dostosowana do
maksymalnej liczby samochodów dojeżdżających do Warszawy. Zgodnie z założeniami ekspertów UEFA przyjęto średnie napełnienie samochodu osobowego 3 osoby/pojazd i określono zapotrzebowanie na około 17 000 miejsc parkingowych dla
kibiców, zarówno udających się na stadion, jak i do Strefy Kibica.
Ostateczna analiza wykazała następujące zapotrzebowanie na miejsca parkingowe:
• dla organizatorów (akredytacja) – 3 500 miejsc, zapewnione w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu narodowego,
• dla autokarów akredytowanych kibiców dwóch drużyn rozgrywających
mecz na stadionie w odległości max. 2 km od stadionu – 2 x 125 miejsc,
w tym 125 zapewniono na terenie Stadionu Narodowego,
• dla samochodów osobowych kibiców (bez akredytacji) – 17 000 miejsc,
• dla autokarów bez akredytacji – 100 miejsc.
Jest oczywiste, że kibic przyjeżdżający na stadion lub do Strefy Kibica samochodem z reguły chce zaparkować jak najbliżej swojego celu podróży, zakładając
niewielką odległość dojścia pieszego.
Z uwagi na to, że stadion położony jest praktycznie w centrum Warszawy, nie
było możliwe wyznaczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w rejonie stadionu, tym bardziej w rejonie Strefy Kibica. Stadion położony jest w bezpośrednim
sąsiedztwie Saskiej Kępy, która dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, wykorzystywanych przede wszystkim przez mieszkańców. W odległości 10
– 15 minut czasu dojścia pieszego znajduje się dzielnica Powiśle, która – podobnie
jak Saska Kępa – nie mogła być przeznaczona na parkowanie tysięcy pojazdów.
W ramach opracowywania koncepcji transportowej obsługi Mistrzostw Europy
podjęto starania zorganizowania parkingów położonych na obrzeżach miasta i połączonych ze stadionem i centrum miasta komunikacją zbiorową tak, aby zachęcić
osoby przyjeżdżające do Warszawy w związku z Mistrzostwami Europy do zostawiania samochodów na tych parkingach i kontynuowania podróży transportem
zbiorowym. Parkingi takie miałyby pełnić de facto funkcję parkingów Park & Ride.
W kolejnych rozdziałach artykułu autorzy skupili się wyłącznie na parkingach
przeznaczonych dla niezorganizowanych kibiców, przyjeżdżających samochodami
osobowymi bądź autokarami.
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3. Lokalizacje i formy parkingów
Głównymi założeniami do formy organizacji parkingu oraz ich lokalizacji były:
• tymczasowe parkingi P+R działające tylko w dni meczowe,
• maksymalne wykorzystanie istniejących parkingów lub jezdni (w celu ograniczenia kosztów),
• lokalizacja na obrzeżach miasta (w celu ograniczenia ruchu w Warszawie),
• lokalizacja parkingu na każdym głównym wlocie,
• lokalizacja przy istniejących liniach komunikacji zbiorowej,
• minimalizowanie konieczności inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze przeznaczonym pod tymczasowy parking,
• minimalizacja wpływu parkingu na warunki ruchu.
Analizie zostały poddane różne możliwości zorganizowania tymczasowych parkingów P+R dla samochodów osobowych, ale także uwzględniono możliwość
parkowania autokarów bez akredytacji. Rozważano parkingi przy centrach handlowych, na dużych powierzchniach rezerwowanych pod nowe drogi, wykorzystanie istniejących parkingów Park & Ride oraz zamykanie części jezdni i (lub) ulic
w celu przeznaczenia ich na parkingi. Przyjęto, że istniejące parkingi Park & Ride
mogą być wykorzystane w niewielkim stopniu z uwagi na organizację większości
meczów w dni powszednie i tym samym duże wykorzystanie przez codziennych
użytkowników. Poniżej przedstawiona została historia analizy wyboru lokalizacji
tymczasowych parkingów Park & Ride.
4.1. Pierwsza koncepcja transportowa z 2007 roku

Rys. 2. Lokalizacja tymczasowych parkingów Park & Ride według koncepcji BPRW z 2009 roku
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W tej koncepcji przyjęto założenie lokalizacji większości tymczasowych parkingów Park & Ride na rezerwach terenowych, przeznaczonych najczęściej pod nowe
drogi. Takie podejście zakładało znaczny koszt inwestycji z uwagi na niwelację
i utwardzenie terenu, dobudowę dróg dojazdowych, budowę infrastruktury (np.
oświetlenie). Zaletą takich lokalizacji była dostępność terenów i możliwość pozostawienia parkingów po Mistrzostwach Europy w celu funkcjonowania jako stałe
parkingi Park & Ride.
Pozostałe miejsca parkingowe zlokalizowano na istniejących parkingach przy
dużych centrach handlowych. Zaletą takiego rozwiązania była istniejąca podaż
miejsc parkingowych, a wadą - konieczność negocjowania warunków korzystania
z parkingów z szeregiem podmiotów prywatnych, bez gwarancji udostępnienia
tych miejsc w dniach meczowych.
Koncepcja ta, przede wszystkim z uwagi na duże koszty oraz brak gwarancji
miejsc na parkingach prywatnych (przy Centrach Handlowych) została odrzucona.
4.2. Koncepcja zakładająca maksymalne ograniczenie kosztów – znaczna ilość
parkingów lokalizowana w pasach drogowych na jezdniach

Rys. 3. Lokalizacja tymczasowych parkingów Park & Ride w pasach drogowych

W kolejnej koncepcji, mając na względzie przede wszystkim ograniczenie
kosztów organizacji tymczasowych parkingów Park & Ride, wyznaczono parkingi
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w istniejących pasach drogowych, na poboczach (np. ul. Patriotów, Przyczółkowa),
jezdniach w przypadku ulicy dwujezdniowej (ul. Żołnierska, ul. Płochocińska), na
prawych pasach jezdni (ul. Jagiellońska, Wał Miedzeszyński), bądź przy założeniu przeznaczenia części jezdni wyłącznie na cele parkingowe, przy zamknięciu
dla ruchu (ul. Sobieskiego). Parkingi wyznaczono także na rezerwach terenowych
niewymagających nakładów inwestycyjnych oraz na istniejących parkingach Park
& Ride.
Zaletą takich lokalizacji był minimalny koszt, ograniczający się praktycznie
do kosztów organizacji ruchu, wadą natomiast duże utrudnienia dla ruchu, szczególnie w przypadku zamykania jezdni lub całych ulic. Wadą było również duże
rozczłonkowanie, tj. wyznaczanie dużej ilości niewielkich parkingów, co powodowałoby istotne trudności w odpowiednim oznakowaniu kierującym na te parkingi.
Koncepcja ta została częściowo odrzucona, częściowo zmodyfikowana, przede
wszystkim z uwagi na utrudnienia dla ruchu. Ostatecznie w wyniku analizy zostało wyznaczonych 12 parkingów, w tym dwa parkingi dla autokarów bez akredytacji oraz jeden parking rezerwowy.
4.3. Koncepcja minimalizacji liczby parkingów – parkingi wielkopowierzchniowe na poszczególnych wlotach

Rys. 4. Ostateczna lokalizacja tymczasowych parkingów Park & Ride
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Koncepcja ta zakładała ograniczenie liczby parkingów i ich lokalizację w miejscach istniejących parkingów bądź dużych obszarów możliwych do zaadaptowania
na parkingi bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych. W koncepcji
tej – poza dwoma przypadkami parkingów zlokalizowanych na jezdniach – miejsca parkingowe lokalizowane były przede wszystkim na dużych terenach prywatnych, gwarantujących dostępność dużej liczby miejsc w dni meczowe (teren Wyścigów Konnych na Służewcu, teren giełdy warzywnej w Broniszach, teren giełdy
samochodowej na Żeraniu, dawne tereny Fabryki Samochodów Osobowych na
Żeraniu, parkingi przycmentarne na Młocinach itp.).
Koszt organizacji tymczasowych parkingów Park & Ride sprowadził się do niewielkiej opłaty właścicielom parkingów oraz kosztów oznakowania. Łączna opłata
za parkingi poniesiona przez miasto była na poziomie kilkuset tysięcy złotych.
4. Organizacja parkingów i oznakowanie
Wyznaczono dwie strefy parkingowe: w obszarze centralnym miasta, wymagającym specjalnych przepustek (Permit Only) i poza obszarem centralnym miasta.

Rys. 5. Umownie przyjęty obszar „Permit Only”

Wyznaczone parkingi zostały odpowiednio ponumerowane tak, żeby łatwo
można było oznakować dojazd. Na teren parkingów w obszarze „Permit Only”
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można było wjechać tylko za okazaniem odpowiedniej przepustki. Formalność
ta była sprawdzana przez wolontariuszy, którzy również czuwali nad porządkiem
i udzielali niezbędnych informacji.
System akredytacji dla autokarów na parkingach w otoczeniu stadionu zapewnił kibicom zorganizowanym wygodny dojazd na miejsce imprezy i gwarancję
miejsca parkingowego, natomiast organizatorom umożliwił większą kontrolę nad
ruchem wokół stadionu i uzyskanie z wyprzedzeniem orientacyjnych danych na
temat ilości przybywających autokarów.
Jak wspomniano wcześniej, jednym z podstawowych założeń była lokalizacja
tymczasowych parkingów Park & Ride na wlotach do miasta, aby „przechwytywać” kierowców na obrzeżach miasta i nie zmuszać ich do przejeżdżanie przez
centrum miasta w celu dojazdu do parkingu położonym na innym wlocie.
Podstawowym założeniem oznakowania tymczasowych parkingów P+R dla
kibiców była czytelność i odpowiednio wczesna informacja. Pierwsze znaki pojawiały się zaraz po przekroczeniu granicy miasta, a ich gęstość wzrastała wraz ze
zbliżaniem się do parkingu. Zachowano również zasadę, że im bliżej celu, tym bardziej konkretne i szczegółowe informacje, zwłaszcza jeśli drogi dojazdu w znacznej
mierze pokrywają się (np. parkingi dla autokarów i samochodów osobowych; numery poszczególnych parkingów).
System oznakowania zaprojektowano tak, żeby uniknąć wjazdu kibiców do samego centrum, ale zachęcić ich do skorzystania z parkingu poza centrum miasta.
W razie zapełnienia parkingu obsługa miała wskazywać najbliższy wolny parking.
Początkowo rozważano znaki o zmiennej treści bądź zasłanianie i odkrywanie tablic w zależności od zajętości parkingu, ostatecznie nie było to konieczne, gdyż
parkingi były wykorzystane w stosunkowo małym stopniu.
Do oznakowania zastosowano znaki z piktogramami według opracowania
UEFA. Taki system oznakowania pozwolił w prosty i uniwersalny sposób przekazywać informacje, co jest niezbędne przy imprezie międzynarodowej, jaką jest
turniej UEFA EURO 2012™. Jednakże miasto nie miało wpływu na wielkość
i formę znaków, co powodowało, że znaki te były mniej czytelne w stosunku do
standardowych znaków drogowych.
Znaki na pierwszym etapie kierowały ogólnie do parkingów P+R, a dopiero
w miarę zbliżania się do poszczególnych parkingów wskazywały konkretne lokalizacje i odpowiednią numerację (np. P+R 2, P+R 4).

Rys. 6. Przykład oznakowania kierującego na parkingi
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5. Transport publiczny
Jednym z warunków zachęcenia kierowców do korzystania z tymczasowych
parkingów Park & Ride oraz odpowiedniego ich wykorzystania było zapewnienie
wygodnej komunikacji zbiorowej. Jak wspomniano wcześniej, parkingi były lokalizowane tak, aby w ciągu całego dnia kibice mogli korzystać ze stałej komunikacji
zbiorowej. Bezpośrednio po zakończeniu meczu z rejonu stadionu oraz Strefy Kibica kursowała specjalna, bezpłatna autobusowa komunikacja dowozowa. Autobusy
były oznakowane zgodnie z numerami parkingów i obsługiwały wszystkie parkingi. Ilość autobusów była operacyjnie dostosowywana do zapotrzebowania.

Fot. 1. Autobusy odwozowe do tymczasowych parkingów Park & Ride w ul. Waszyngtona

6. Statystyka w trakcie trwania imprezy
W tabeli 1 przedstawiono dane na temat wykorzystania tymczasowych parkingów Park & Ride podczas poszczególnych dni meczowych.
Tabela 1. Stopień wykorzystania tymczasowych parkingów Park & Ride w dni meczowe

%
zajętości

28-06-2012
liczba
pojazdów

%
zajętości

21-06-2012
liczba
pojazdów

%
zajętości

16-06-2012
liczba
pojazdów

%
zajętości

12-06-2012
liczba
pojazdów

%
zajętości

Parkingi

liczba
pojazdów

08-06-2012

P1 P+R Jagiellońska

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

P2 P+R Jagiellońska

350

52,24

365

54,48

245

36,57

300

44,78

255

38,06

P3 P+R Jagiellońska FSO

95

13,01

99

13,56

34

4,66

58

7,95

35

4,79

P5 P+R Marywilska

25

1,25

30

1,50

5

0,25

8

0,40

20

1,00
4,20

P6 P+R Cm. Północny

47

9,40

65

13,00

18

3,60

22

4,40

21

P7 P+R Bronisze

58

3,41

59

3,47

29

1,71

48

2,82

53

3,12

P8 P+R CH Blue City

101

21,49

105

22,34

31

6,60

103

21,91

75

15,96

P9 P+R Tor Wyścigów Konnych

74

2,85

63

2,42

64

2,46

51

1,96

22

0,85

P10 P+R Hipodrom Wesoła

69

2,65

66

2,54

37

1,42

36

1,38

21

0,81
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Największym napełnieniem charakteryzowały się parkingi na Żeraniu z uwagi
na bezpośredni dojazd z drogi ekspresowej S8, a także najbliższe położenie względem stadionu (w odległości około 2,5 km). Większość pozostałych parkingów była
napełniona w niewielkim stopniu.
7. Wnioski
Podstawową wnioskiem wynikającym z obserwacji było niewielkie wykorzystanie tymczasowych parkingów Park & Ride. Wydaje się, ze złożyło się na to kilka
czynników:
• Nie wystąpił scenariusz całkowicie „lądowy” – np. mecz Polska – Niemcy
spowodowałby znacznie większe zainteresowanie samochodem, jako środkiem transportu do Warszawy.
• Niewłaściwe oznakowanie – jakkolwiek system oznakowania był czytelny
i logiczny, to z uwagi na wielkość znaków (jak wspomniano wcześniej –
narzuconą przez UEFA), znaki te nie były odpowiednio duże, nie „rzucały
się” w oczy kierowcom, łatwo było je, szczególnie przy intensywnym ruchu
drogowym, przeoczyć.
• Chęć większości kierowców parkowania jak najbliżej celu podróży. Kierowcy, którzy znali Warszawę, znajdywali znane sobie miejsca parkingowe
w odległości do 20 min dojścia do celu (w przypadku stadionu zaobserwowano dużo parkujących samochodów na Starej Pradze i Kamionku, w przypadku Strefy Kibica dużo parkujących samochodów po godzinie obowiązywania płatnego parkowania na większości ulic w centrum miasta). Z tego
też powodu wydaje się, że stadion, na którym organizowane są duże imprezy (nie tylko sportowe), powinien być lokalizowany w takim rejonie, gdzie
jest możliwość zapewnienia dużej liczby miejsc parkingowych.
• Brak restrykcji w dostępie do centrum miasta (jedynie w rejonie Saskiej
Kępy wprowadzono ograniczenie w ruchu – dopuszczając ruch tylko mieszkańców oraz komunikacji zbiorowej i taksówek).
• Dość szybkie odpadnięcie reprezentacji Polski z Mistrzostw i tym samym
mniejsze zainteresowanie Strefą Kibica.
• Przeszacowanie liczby samochodów indywidualnych przyjeżdżających spoza
Warszawy w celu uczestniczenia w imprezach w Strefie Kibica. W strefie
przebywali przede wszystkim mieszkańcy Warszawy i okolic oraz kibice zagraniczni, przebywający dłuższy czas w Warszawie. Na tymczasowych parkingach Park & Ride parkowali wyłącznie kibice przyjeżdżający na stadion.
Niezależnie od niewielkiego wykorzystania tymczasowych parkingów Park
& Ride należy stwierdzić, że przede wszystkim z uwagi na ograniczenia ruchu
w Warszawie z powodu Mistrzostw Europy, organizacja parkingów na obrzeżach
miasta miała istotnie znaczenie dla poprawy warunków ruchu w mieście – organizatorze dużej imprezy sportowej. Przy wyeliminowaniu mankamentów, wska-
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zanych powyżej, parkingi takie powinny funkcjonować w dniach dużych imprez
z podażą miejsc dostosowaną do liczby widzów na stadionie.
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PARKOWANIE W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE.
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Streszczenie. Przez wiele lat parkowanie było postrzegane jako relatywnie niezależne
zjawisko, związane głównie z ruchem pojazdów i polityką transportową. Polityka parkingowa
była rozwijana mając na względzie oczekiwań związanych z przyszłym rozwojem wykorzystania
i posiadania samochodów. Ruch pojazdów (i parkowanie) chociaż nie powstały spontanicznie, ale
są rezultatem popytu na przemieszczanie, który wynika z przestrzennego rozmieszczenia społeczno-gospodarczych funkcji zagospodarowania przestrzennego. To zapotrzebowanie na przemieszczanie
pozostaje dalej pod wpływem rozwoju społeczeństwa. Parkowanie przyczynia się do transformacji od
mobilności do aktywności, i na odwrót. Parkowanie jest w ten sposób związane zarówno z ruchem
drogowym i sektorem transportu jak i zagospodarowaniem przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Rozwój społeczeństwa ma bezpośredni wpływ na parkowanie, zapotrzebowanie na miejsca do
parkowania i sposoby organizowania parkowania.
Oznacza to, że aby być przygotowanym do przyszłych wyzwań, polityka parkingowa będzie
musiała przewidywać w odpowiednim czasie przyszłe trendy rozwoju społeczeństwa, które pośrednio
i bezpośrednio będą miały w przyszłości wpływ na parkowanie. W artykule przeanalizowano kilka
przykładów zmian w społeczeństwie takich jak: wycena parkowania, trendy demograficzne , urbanizacja, behawioralne aspekty mobilności, rozwój techniki itp. Chociaż wiele przykładów odnosi się
do realiów zachodnioeuropejskich to zasadnicze trendy będą również występować w Polsce. Artykuł
ten może stanowić przyczynek do dyskusji na temat wpływu zmian społeczeństwa w Polsce na
przyszłą politykę parkingową. Podsumowując parkowanie stanowi łącznik pomiędzy aktywnością
życiową miasta a jego dostępnością.
Słowa kluczowe: polityka parkingowa, trendy społeczno-gospodarcze, demografia, zachowania parkingowe, rozwój techniczny

1. Introduction
For a long time parking has been seen as a relatively independent subject, mainly connected to traffic- and transport policies. Parking policy was developed against the background of expectations regarding the future developments of car-use
and car-ownership. Over the years the focus started shifting towards integrating
parking in integral mobility-strategies, aiming at a more balanced modal split.
Traffic (and parking) however do not originate spontaneously, but they result from
the traffic-demand that generates from the spatial distribution of socio-economic
land-use functions. This traffic-demand is thus influenced by developments in
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society. More and more it is understood that parking plays an important role as
the connecting link between traffic and accessibility on the one hand AND being
at a location and using the functions there (including residential use). Parking
constitutes the transformation from mobility to activities, and vice versa. Parking
is thus as well related to the traffic- and transport sector as well as to spatial, social
and economic domains. Developments in society therefore have direct effects on
parking, on the necessary parking-capacity en the way parking can be organised.
Municipal parking policies usually are not aimed at longer-term goals. Usually
parking policies try to solve the parking problems of today, such as optimising the
use of existing parking capacity, creating new parking facilities or generate income
from parking. As parking projects take time this means that when the project is
finished only yesterday’s problems were solved. In the meantime many trends in
society keep going on that –directly or indirectly- will have their effects on tomorrows parking. To be prepared for future challenges the parking world will have to
anticipate in time on the possible effects of these trends.
2. The value of parking
Many discussions about parking are about costs for parking (paid parking,
building costs, etc.), but very few of these discussions are based on research-evidence. In itself that is not so strange, quantitative research on this subject is scarce.
Nevertheless insight in the value of parking is important because then an evidence
based cost-benefit analysis can be used to come to a balanced decision for an effective and efficient parking policy. In recent years a couple of studies have been
conducted on the value of parking for the Dutch situation.
The value of residential parking
From one of these studies it was found that –for residential areas in Amsterdam
with a paid-parking regime- owning a private parking space at your house could
be valued at approximately € 16.000. When there is a waiting list for residential
parking permits in the area the value of a private parking space rises to nearly
€ 40.000,- (included in the mortgage). These residents thus pay around € 8,- per
day to avoid the waiting list, much more than the price for a residential permit
(these cost up to € 365/annum, i.e. € 1/day) [8].
Parking at the workplace
The annual costs for providing parking capacity at office-building vary from
€ 250 to more than € 2000, with an average of € 785,-. In the total annual housing costs of offices parking is responsible for 8,8% of the total sum; costs that are
not, or only very partially, paid by the actual users (the employees). Van Ommeren
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estimates that, when the parking costs were to be paid by the employees a decrease of parking demand of approximately 30% would occur. [7] His conclusion
is that offering parking at the workplace for free or under cost-price leads to an
increase of parking demand. To counter this pressure on parking (and mobility)
Nottingham (UK) introduced a tax on parking at the work-place.
Price-elasticity of parking demand
In parking however the relation between price and parking-demand is indirect.
In general it can be concluded that parking demand, compared to the total number of parking acts, is inelastic compared to parking fees (|elasticity| < 1). Nearly
all surveys on price-elasticity of parking demand lead to (empirical or calculated)
values in the range of -0,1 till -0,6, with an rough estimated average value of -0,3.
[3, 4, 5]. This can be explained by the fact that traffic (parking) can be seen as
a derived demand (derived from the socio-economic structure of an area) [9]. Therefore inelastic values are often found in other sectors of traffic too.
On the other hand one has to be prepared for derived effects when increasing
parking fees. A relatively small increase may, dependant on external circumstances, lead to shifts in visiting patterns or modal choice, which will have a more
drastic effect on parking demand (cross-elasticity).
The motive for travel determines the value of parking
Litman connects the elasticity for parking demand with the value that the car-driver puts on certain types of trips. Highly valued trips will be made, even when
the price for the user is high (low elasticity). When the added value of a trip is lower the trip will sooner be abandoned when the costs are rising (higher elasticity).
An indication of these values has been put in a graph by Litman (see figure 1) [6].

Figure 1. The value of trips (from Litman 2005)
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Here Litman hits the crucial aspect of the discussion on price-elasticity of parking fees. The value of a trip, and consequently the revealed rate of (in-) elasticity
of parking, is not determined by the value the car-driver puts on parking itself,
but by the value the car-driver puts on the activity for which the trip was made,
the motive for traveling. Parking fees are far less influential in travel behaviour
then often is assumed. The parker does not go anywhere just for parking. He/ she
considers it an inconvenience (both the act of parking as well as paying for it) that
is necessary to reach a desired activity. Parking in itself has no added value for the
traveller. The discussion on parking fees is in fact not about the price of parking,
but about the fact that you have to pay for something that in itself has no added
value for the visitor. For the parker parking has a price, but no (added) value. [10]
3. Some trends in society, and their effects on parking
Demography
In the 20th century the population in the Netherlands increased enormously.
Around 1900 the Netherlands counted 5 million inhabitants, in 2000 there were
nearly 16 million. It is expected that in the coming decades the growing rate will
come to a halt; from about 2035 the Dutch population will probably stabilise or
even decrease. In some parts of the Netherlands (south-east, north-east) the decline of population already started, or will start soon. Until 2035/2040 population-numbers will still increase, but not in the same tempo as in the 20th century. Also
the distribution of the population will change, with (generally) a still increasing
population in the west, and e declining population in the east. The expected decline of population is not unique for the Netherlands though, but is universal. In
Eastern-Europe we see a declining population since the end of the last century, and
from 2075 population numbers may decline worldwide.
An additional aspect is that the spatial structures of cities are changing. Urbanisation is nowadays not any more an expansion of mono-centric cities, but is becoming a more complex sprawl of urban functions, old nodes and new nodes over
a multi-central conurbation (network-cities).
Up-scaling is closely connected with this: many socio-economic developments
lead to upgrading of the scale where these activities can be found. Living, working,
shopping and other activities happen more and more on different locations, also
caused by concentration developments. Up-scaled functions often prefer car-accessible locations (enlarged shops and hospitals, large sport-facilities increasingly
choose edge-of-town locations). Increasing car-ownership is both an effect as an
stimulating factor in this process.
In parts of the country with a decreasing population this means that activities will concentrate in a few regional centres. There the parking pressure will
increase. As a result of declining population, and a thinning work- and shopping
structure, people will have to travel greater distances. Already now the average
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commuter-trip in the north-east is 22,3 kilometers (compared to a national average of 14 km., and in the region around The Hague 8 km).
In the smaller towns and villages central activities (shopping, work, theater)
will disappear, and consequently parking pressure will become less.
In the west of the country, with a still increasing population the demographic
effects on parking are less predictable. On the one hand there are behavioural
components that would mitigate parking pressure (concentration of population
and activities, availability of alternative modes of transport), on the other hand
there are also adverse developments (chain-trips combining different activities,
network-cities).
Social and cultural trends
Spatial, socio-economic and demographic trends are important determinants
for the development of mobility and parking. Additionally social and cultural
trends have also to be taken into account. These deal with (changing) preferences
and needs in relation to family-life, education, professional perspectives, leisure
activities, but also with appreciation and use of different modes of transport.
Harms [2] identifies four social and cultural trends that can give an important
additional explanation for growing mobility:
• Individualisation,
• intensifying of time-use (more activities in less time),
• increasing role of information in society,
• internationalising of life-patterns.
There are differences to be found between different population-groups. Harms
mentions for instance:
• People in their thirties are the most mobile part of the Dutch population.
• The bicycle is the most used mode of transport for children and teenagers;
public transport is most used by people in their twenties and the car dominates for people of 25 years and older.
• People past 65 years gradually realise less trips and less kilometers with the
years.
• In the last decades elderly people have become more independent in their
travelling, they use the car more often and till higher ages then before.
• Dutch with a foreign background travel less, use car and bicycle less often
and use public transport more often.
• People in rural areas travel more often and over longer distances than people in urban areas.
Car stays popular mode of transport
As a result of several of the before mentioned developments society becomes
more dependent on the car. A study concluded that 40% of all present car-trips
could not be made by alternative modes of transport., and that that percentage is
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increasing [3]. Especially the intensified use of time plays an important role here.
A discussion on the use of other, alternative forms of transport should take these
spatial and social aspects into account.
Car-ownership
In January 2008 there were nearly 7,4 million private cars, some 25% more
than 10 years before. Since 2004 the annual growth rate is slowing down, the
number of cars is however still increasing. The total number of private cars in January 2012 had grown to more than 7,85 million, an increase over the last ten
years (since 2002) of 17% still.

Figure 2. Number of cars (excluding lorries) in Netherlands

Future characteristics of mobility
Present day characteristics of mobility of population groups cannot simply be
extrapolated to future groups. For instance: The Global Economy-scenario (GE-scenario) of the Dutch government predicts a total increase of mobility of 21,3%
in 2030. About half of that increase is connected to people over 65. This is not
only because this group, the elderly, will form a greater percentage in the future
population (that would account for about 4% increase of mobility). However: the
future elderly also have other characteristics than the present-day group: more of
them will still work, on average they will have a higher income, and car ownership will be higher. These factors will account for 4,6% (nearly a quarter) of the
future increase in mobility. Also their travel behaviour will differ; especially they
will have more activities away from home. These will add another 2% mobility-growth.[4]
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On the other hand there are indications that younger generations are less car-orientated then these generations were in the past. This development has been
found in several west-European countries. Research shows that young people,
especially males (until 30 years) own less cars than previous generations, show
a lower car-use and more often use a variety of transport modes (multimodality).
As a result the difference in transport-behaviour between males and females has
decreased.
Possible reasons for this development may be a structural change in the population (higher educated, more concentrated in urban environments, starting
families later) and behavioural changes (as a result of e.g. higher petrol-prices,
parking- end traffic congestion, car-sharing, ICT1). [5]
It is too early yet to conclude that the attitude towards car-use has structurally
changed. In the 1960’s many young people were critical about car-use, that generation is now around 65, the generations that will be responsible for half of the
future increase in mobility. It will be interesting to follow how travel behaviour
of the present young generation will develop when they start families; when they
get children and move to suburban residential areas the advantages of car-use may
get more important.
Urbanisation
An ever growing part of the population of the earth lives in urban areas. Researchers of North Carolina State University and University of Georgia calculated
that since May 23, 2007 worldwide most people live in urban areas. Their conclusion:
Working with United Nations estimates that predict the world will be 51.3
percent urban by 2010, the researchers projected the May 23, 2007, transition day based on the average daily rural and urban population increases from 2005 to 2010. On that day, a predicted global urban population
of 3,303,992,253 will exceed that of 3,303,866,404 rural people.
		

Figure 3. Percentage of urbanized areas
1

ICT stands for Information- and Communication Technique.
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People in urban areas have more access to alternative modes of transport (bicycle, public transport). But cities are also changing. More and more are cities
becoming multi-nodal, with many concentration-points of activity. So although
car-use per individual may be less in urban environments, car pressure on concentration-points of activity will attract large amounts of cars and high parking
pressure.
Economy (retail)
Since 2000 the number of visitors in Dutch retail centres started declining.
This trend thus cannot be caused (solely) by the economic recession (since 2008),
on the contrary: in recent years the decline seems to be less than before (in 2007
an average decline of 3%, in 2010 1,6%). Many inner-cities lost 10 to 20% of their
visitors in a decade.
The decline of the number of visitors, en the unused shop-windows that causes,
is attributed to changes in consumer-demand and shopping behaviour. These in
their turn are caused by:
• An ageing population; research shows that elderly buy less than younger
generations. It is expected that future older generations, that will be wealthier than previous generations, will do the same.
• The economy: the present economic climate makes consumers reluctant to
spend
• The increase of other retail-channels, more in particular the internet: about
4% of the total turn-over in Dutch retail is spent directly via the internet.
The share of the internet in the orientation-phase (before the actual sale) is
even a multiple of that percentage. Internet replaces thus ‘window-shopping’, shopping-trips become more targeted, and will last shorter.
• Saturation: ‘everybody has already got everything’.
These developments are partly temporary (economy), but seem to be structural
for a greater part (less visitors, other retail-channels, changed shopping behaviour). This will have repercussions on the future structure of retail (possibly less
shopping-centres), but also on parking. Fewer parking-operations, lower occupancy-rates and declining income from parking are imaginable. A first quick-scan
shows that several inner-city shopping areas experience lower parking pressure en
less parking-income.
New working concepts
Changing patterns in society have their influence on parking-capacity, parking-organisation and parking–location. A clear example can be found in the new
working concepts that are promoted in the Netherlands (‘smart working’).
Smart working has been made possible by the introduction of portable, which
make it possible to get admission to work-files using internet. This makes working
location- and time-independent. Smart working allows employees to take their own
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responsibility for how they organise their work. It requires not only self-discipline
of employees, but also another attitude in management (management on output).
Roughly 50% of all employees have work that is highly dependent on time and
place (for instance production, health-care, etc.). The other half have work that for
a great part can be done ‘anywhere, anytime’. Introducing smart-working for these
employees means that the office develops from a working place to a meeting-place
where you have contacts with colleagues, hold brainstorm-sessions, have your meetings etc. Offices will change their internal organisation (employees will not have
their ‘own’ desk), and often can be downsized. This will influence parking.
In general there are two extremes in smart working:
• ‘at the office, unless..’. In this case the organisation chooses for the concept that people work at the office, but get freedom to choose the times
they want to work. Even then offices can downsize some 15-20% of their
m2 (due to part-time workers, people on leave, meetings elsewhere). The
remaining office will be used more intensely, which might imply a higher
parking ratio (parking demand per 100 m2),
• ‘anywhere, unless..’. Work can be done anywhere, anytime. The office will
mainly be used for meetings, and by people who have reason to work at
the office. The parking ratio depends on time-tables of the office. Parking
demand can show high peaks when meetings coincide.
In general however experience shows that introducing smart working leads
to lower parking demands. Often the introduction of smart working is combined with a traffic-management program, which promotes using alternative modes
of travel. And because employees can plan their own working hours they have
more opportunities to adapt their working-schedule to plan multi-modal transport (car-share, public transport).
Technical developments
Technical developments will have their effects in parking in many ways. To
name just a few:
- Information technology already has changed parking-enforcement a great
deal: ticketless parking, numberplate recognition, cashless parking at parking meters, parking by mobile phone. This development will surely go on.
- Information technology also changed travel patterns: we already mentioned
the effects of internet on shopping trips and office trips, internet-banking
leads to less (and smaller) bank-offices, video-conferencing replaces travelling to meetings and social media play a great role in communicating with
friends.
These developments have different effects on mobility, and subsequently on
parking:
- Substitution-effect: a locationbound activity is replaced by an ICT-based
activity, which decreases mobility and parking demand (e.g. smart working
at home in stead of working at the office).
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- Generating-effect: ICT-use leads to new locationbound activities, that would not have taken place without ICT and thus generates mobility and
parking demand (e.g. vouchers sent by e-mail that give reduction on sales
in shops).
- Efficiency-effect: ICT-use connected to a locationbound activity of improving this activity; leads to increase of mobility (e.g. picking up goods at
a distributionpoint/ shop that were bought on the internet).
- Modification - or adaptationeffect: ICT-use leads to changing mobility, but
does not replace, stimulate or eliminate it (e.g.: adapting time of traveling,
mode of transport and/or route as a result of travel-information).
- Neutrality-effect: ICT-use has no influence on other activities and connected mobility (e.g.: online-gaming, online sharing of music).
It is questionable if a further digitalisation of the society will lead to less mobility. On the one hand will physical trips/ activities be replaced by virtual activities,
on the other hand will ICT generate new activities and mobility. Information will
become available in in-car systems, making roadside parking- and traffic information superfluous. Mobility will become more individual, which makes parking
pressure less predictable.
4. Future parking policies
Many developments will influence future parking policies, some leading to an
increase, others to a decrease of parking demand. Reduced car-use by the younger
generation, decreasing numbers of visitors in inner-cities and a growing urbanisation may lead to a reduced parking demand, while a shrinking population, up-scaling of hospitals and shops and a changing urban structure will cause increased
parking pressure in central areas. When developing a parking policy this requires
for every location a thorough, location-specific analysis of the future developments
of the different relevant factors.
The developments in society lead to more fluctuation in parking demand.
Trends like smart working, more unpredictable shopping behaviour, etc. create
the need for adding extra parking capacity during peak moments. Optimal use
of space and flexibility are important elements for a parking policy that can deal
with these developments. To optimise parking capacity and parking demand this
asks for an areawide approach, in order to be able to exchange between areas with
over- and under-demand. The usual approach, requiring every building to provide
its own parking facilities leads to too many, underused, parking spaces. An area-wide approach asks for a flexible use of parking-requirements. Key-words are
optimising usage and tailor-made parking solutions. This could well lead to other
organisation-models for operating parking facilities.
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5. Finally
In this paper we sketched the interdependence between trends in society and
parking. Most of the examples that were given are from Dutch experience, most
of the trends we noticed are international though. They will influence parking in
Poland too. We hope this paper will stimulate a discussion on how national and
international trends in Polish society will influence future development of Polish
parking policies. Parking after all is the connecting link between activities in vital
cities and their accessibility.
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Streszczenie. W artykule zawarto krótkie omówienie dwóch przykładowych narzędzi kierowania strefami krótkotrwałego parkowania oraz realizowanych przez te narzędzia funkcji. Po
pierwsze zostanie przedstawiony prototyp systemu zbierającego informacje w czasie rzeczywistym
dla pokazania stopnia zajętości strefy krótkotrwałego parkowania, Po drugie zostaną omówione
wyniki wdrożonej w Wiedniu strategii, która polegała na wzroście opłat za parkowanie, aby wpływać na zachowania mieszkańców związane z parkowaniem. Przykłady te mogą być traktowane
jako modelowe i stanowić wzór do naśladowania w innych miastach, jako że strefy krótkoterminowego parkowania i parkowanie z wykorzystaniem telefonu komórkowego są obecnie uważane za
najnowocześniejsze w wielu miastach Europy i należy oczekiwać, że ich wykorzystanie będzie się
rozprzestrzeniać dalej.
Słowa kluczowe: strefa krótkookresowego parkowania, wskaźnik zajętości, informacje
w czasie rzeczywistym, wzrost opłat za parkowanie

1. Introduction
In many cities in Europe area-wide short-term parking zones were set up in order to reduce the space needed for parking lots and to decrease the traffic in search
of a parking space significantly. Nevertheless, in many cities with such parking
restrictions still parked cars occupy major parts of the open space and the volume
of parking search traffic is high. For example, in the inner districts of Vienna (Austria), where a short-term parking zone exists, 20 % of the traffic volume - at peak
times even up to 90 % - is caused by parking search traffic. Cities have different
possibilities to increase the effectiveness of short-term parking zones. Two of these
strategies are presented in this paper.
In first strategy by informing the road users before departure about the occupancy of parking spaces at the destination, the tool can have a high steering
effect, because it encourages the use of more environmentally friendly alternatives
(public transport, park & ride etc.). The information service uses position data of
mobile phone parking as an indicator of the occupancy of parking zones. This new
technology can help to handle the scarce resource of parking space in urban envi1
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ronments more effectively. To set up this tool a model was developed and validated
by an empirical parking survey, which was implemented in winter 2012 in two
test areas in Vienna.
Second strategy considers increase of parking fee. In March 2012 the parking
fee in the short-term parking zones was increased from 1.20 € to 2.00 € per hour.
Since the parking space demand was surveyed before and after the augmentation
of the parking charges, the impacts of this fee increase could be derived. Information was collected on different effects e.g. on the number of fee dodgers, residental
and short-term parkers as well as on the number of vehicles parked illegaly in the
area. On the base of these data the also the price elasticity in both test areas could
be derived.
2. Real-time information system for showing the occupancy rate
of short-term parking zones
2.1. Study implementation
First, it was the purpose to develop a real-time information system for the occupancy of short-term parking zones, which works without the need for roadside
infrastructure (see Figure 1). This tool was developed with the aim to provide
a sufficiently accurate description and reliable prediction of the parking pressure in
a broader target area, without showing the status of individual parking lots. The
following existing real-time data sources were tested for their usability in such an
information system:
· position data of short term parking customers, who buy their electronic
parking ticket with their mobile phone using an SMS payment service,
· counts of short-term parking customers in car parks in or close to the target
area,
· traffic flow volumes derived from more than 300 automatic counting sites
in Vienna.
As case study area the city of Vienna was chosen, because in the inner city district, parking search traffic amounts to 20 % of total traffic, at peak times up to
90 %. The city offers an SMS payment service for short-term parking fees (called
HANDY Parken service). More than 40 % of all short-term parkers pay their
ticket by using this service. By paying the electronic ticket each user generates
information about the location of the parked vehicle and is therefore expected to
provide an indicator for occupancy rate in an area. The two further real-time data
sources were also tested concerning their influence on the reliability of the forecasts. The real-time occupancy model was developed and calibrated with data of
an empirical parking space survey implemented in two test areas in Vienna. This
study forms the basis for an online prototype, which can be visualised on Google
Maps and which can also be integrated into existing travel information services.
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Figure 1. Data flow in the real-time occupancy model

2.1.1. Real time data sources
The largest of the mobile network operators (MNO) - which has an agreement
with the HANDY Parken service - participated in the research project. Reading
out all SMS-tickets booked in a given time interval is technically and legally feasible. But in the project also the coordinates of the active network cell from which
the mobile phone sent the SMS for paying the parking fee was necessary. Due to
data protection concerns, the responsible officers of the MNO decided against
a data transfer despite an initial agreement. As a consequence, the HANDY Parken data could be made available for calibrating the model, but is currently not
available as real-time information source for operation. The counts of short-term
parkers in the car parks were obtained by an agreement with five of the six car
park operators in the test areas. The provided data included separate counts of
long term and short term parkers entering and exiting the car park throughout
the duration of the parking space survey. Traffic flow data is already collected at
a central point, where they feed into a transport model. A data exchange protocol
has been defined, enabling data exchange at any time.
2.1.2. Parking space survey
A parking space survey was conducted for calibrating and validating the occupancy model and to estimate the day curves of vehicles, which have a permanent parking permission, any other special permission, or no permission at all (fee
dodgers). This survey was necessary because parkers without a HANDY Parken
ticket leave no electronic trace for real-time indication. The survey was conducted
in two test areas with a total of 3,000 parking spaces.
The areas have different characteristics concerning the residents-visitors ratio,
supply of on- and off-street parking, spatial functions, and demographic structure. The survey was carried out in three periods in February, March and April
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2012. The demand of parking spaces was observed periodically every 30 minutes
from 8 am to 10 pm. Each parked vehicle was registered along with the type of
parking permission: permanent permission, fill-in ticket, or no visible permission.
The latter could be fee dodgers or users of the mobile parking service. In order to
distinguish between the two, we recorded the license plates of these vehicles and
checked them against the HANDY Parken database, which allowed us to determine, how many cars in a certain part of the test area had valid electronic tickets
during the observation period.
Based on this survey it could be shown that there are strong differences in the
day curves for both test areas. The share of short-term parkers is approx. 40%
in the city centre (1. district), whereas it is only 20% in the residential area (6.
district). The occupancy in the city centre is highest during the day and during
the opening hours of pubs in the evening, whereas the residential area shows the
highest occupancy in the morning before the residents leave and in the evening
when they are back.
2.2. Relationship between real time data and occupancy rate
2.2.1. Counts of short term parking customers in car parks
After several correlations of car park data with parking space occupancy were
computed, it turned out that there is no systematic relationship between car park
inflow and parking space occupancy. It could be shown with the survey data that
the garage inflow does not indicate an overflow of on-street parking demand,
which is often the commonly held view. Because the car park inflow was not a suitable indicator of the occupancy rate it was not used in the real-time model development.
2.2.2. Traffic flow volumes
Traffic flow data from 830 major roads in the Vienna region was examined. The
data were derived from a traffic model, which uses data of more than 300 automatic counting sites in the city. In order to check the suitability of the traffic flow
data for predicting parking space occupancy, the correlation coefficients between
the traffic flow and mean occupancy rates was computed. It turned out that there
is no significant relationship between traffic flow data and parking occupancy
rates. The reason for this that only the incoming traffic flow on the major street
network was taken into account here and not the circulating traffic flow of vehicles
searching for a free parking space and causing a high traffic volume in a restricted
area. The flow data were therefore not included as input for the real-time occupancy model.
2.2.3. Mobile phone parking data
As mentioned already, the mobile network operator refused to provide the
location data of mobile phone parkers for privacy concerns. However, for the ve-
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hicles observed in the parking space survey this information could be derived from
the HANDY Parken database. The initial assumption was that mobile phone
parkers are a congruent subset of all short term parkers, and that the latter can be
added to the number of permanent parkers, which evolves according to its own independent day curve. Table 1 shows the relationships of the number of electronic
tickets with other kinds of permissions and with the total occupancy rate.
Table 1. Correlation coefficients (r) and significance (p) between electronic parking tickets and other
parking permissions in in 1st district and 6th district
Kind of permission
fill-in tickets
permanent permissions
cars without permission
all other permissions
total occupancy rate

Area in 1. district
r
p
0.515
0.000
-0.259
0.000
-0.372
0.000
-0.067
0.241
0.659
0.000

Area in 6. district
r
p
0.503
0.000
-0.269
0.000
-0.418
0.000
-0.238
0.000
0.115
0.043

It could be derived from the survey data that there is a strong positive correlation between the number of cars with electronic tickets and fill-in tickets, but
a moderate negative correlation with permanent permissions as well as fee dodgers
(without permission). As a result, the hypothesis that the number of permanent
parkers evolves independently from short term parkers has to be rejected. The
area in the first district shows a high positive correlation between electronic tickets
and total occupancy rate, whereas in the sixth district the correlation is very low.
The reason for this difference is the higher share of short term parkers in the first
district, which results in a stronger relationship between electronic tickets and
total occupancy rate than in the sixth district. A linear regression model of the
occupancy rate given the number of electronic tickets explains r2 = 43.5 % of the
occupancy rate variance in the first district and only r2 = 1.3 % of the variance in
the sixth district.
2.2.4. Real-time model
In order to measure the improvement in prediction accuracy gained from the
real-time information two reference models were defined. One was a constant
average model, which is based on the assumption that the occupancy rate stays at
a constant average level at any time; and the other was an average day curve model, which is based on the assumption that on all days the occupancy rate follows
the average day curve. The second model accounts for 65.8 % of the variance of
the occupancy rate in the first district and 54 % in the sixth district.
Although, the real-time indicator has a lower explanatory value for the occupancy rate than the average day curve model, it might still improve the predictive
power if added to the average day curve model. This was tested for estimations of
the occupancy rate in a) the current time interval, b) in future time intervals, and
c) in exceptional situations, where the occupancy rate differs strongly from the
usual level.
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A linear regression model taking into account the number of electronic tickets
increases the fraction of explained variance of the occupancy rate in the current
time interval by 10% in first district and 1.7% in the sixth district. The attempt
to improve the prediction of the occupancy rate of a time interval in the near future was based on a linear model of the day curve of electronic tickets. A separate
model was developed for both areas and subject to three cross-validation rounds.
Within each round, two of the three survey weeks served for calibration, while the
remaining week served for validation. The result was that the real-time indicator
could in most cases not reduce the prediction error of the average day curve model.
However, the real-time model outperformed both reference models in exceptional situations.
This could be shown for the Shrove Tuesday, during the first week of the parking space survey. In this particular case it turns out that the real-time model
predicts the occupancy rate better than the average day curve model. The error
improvement is strongest in the current time interval, but it still appears in predictions of future time intervals. This result indicates that the real-time information about electronic parking tickets might increase the accuracy of an occupancy
model in situations, in which the demand of parking place deviates from the usual
level.
2.3. Conclusions and outlook to model application
It turned out that traffic flow data and counts of short-term parking customers
in car parks show no significant correlation in relation to the occupancy rates in
short term parking zones. Instead, the number and location of electronic tickets
of the HANDY Parken service can help to indicate the occupancy rate in an area.
Due to privacy concerns of the mobile network operator this indicator is currently
not available for online operation of the service.
The occupancy rate of on-street parking spaces follows a recurrent pattern. An
average day curve model thus predicts the occupancy at a given time interval very
well and can hardly be outperformed by a real-time model which does not account
for these daily patterns. However, unusual deviations from the day curve due to
exceptional events can only be predicted by the real-time model.
An elemantary way to make the information service available to the users would be a stand-alone webpage as shown in figure 2, where the user can choose the
area and time for which the occupancy information shall be provided. A second
option could be to integrate the service into existing information services. The end
users’ benefit of the information service is in either case a better knowledge of the
current and predicted occupancy of on-street parking spaces at the destination in
a short-term parking zone. It could also include recommendations for alternative
options in case of high parking pressure such as off-street parking facilities, intermodal transport, or public transport. It can serve as a role model for other cities,
since mobile phone parking is state of the art in many European cities, and its use
will increase elsewhere as well.
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Figure 2. Internet information tool based on the real-time model

3. Effects of the parking fee augmentation in the short-term parking
zones in Vienna
On the base of the parking space survey implemented for the validation of the
occupation model, it was also possible to analyse the effects of the augmentation
of the parking fees in the short term parking zone in Vienna, which was realised
in March 2012. This was the first time that there was the possibility to detect the
impacts of the parking fee augmentation on the parking space demand without
having any other framework conditions changed within the parking space regime
(e.g. the boundaries of the short term parking zone).
For analysing the effects of the parking fee augmentation the collected data
on the occupany rates described above could be taken as reference data, which
were available for around 3,000 parking spaces for three different time periods. In
February 2012 - the month in which the first survey wave was conducted - the fee
for parking one hour was still 1.20 €. The second and third survey were made in
March and April 2012, in this time the fee was augmented already to 2.00 € per
hour and effects of this change could be derived. Since for each parked vehicle the
type of parking permission was registered, it was possible to show the effects of the
fee augmentation for the different permission categories: permanent permission,
fill-in ticket, fee dodgers and users of the mobile parking service.
In Table 2 the results for the two test areas are shown for each of the three survey waves. The numbers represent the sums of all vehicles registered in one wave.
One unit represents one vehicle which was counted in a 30-minutes time period.
Vehicles which were parked longer than 30 minutes were counted several times.
In the first two lines of the tabel the total numbers of supplied parking spaces
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and parked vehicles are shown. The parking space supply decreases over the three
waves because the number of building sides increased in this time, which occupied parking space. Also the numbers of the parked vehicles decreases - but much
stronger than the number of parking lots. In the first disctrict the total occupancy
rate changes from 98% to 94% after the fee augmentation. In the sixth district
this rate was only 87% in February and was reduced to 84% in March and April.
Particularly striking are the changes for the short term parkers while the numbers
of permant parkers are almost the same over the three survey periods.
In the first district, about 50 % of all vehicles are short term parkers, in the
sixth district - the residential area - this rate is only 20 %. But in both areas this
rate could be reduced considerably after the parking fee augmentation.
Table 2. Number of parking spaces and observed each 30 minutes by district and survey wave
(in brackets: share of the total parking space supply)
District
Survey Wave

1. District (city centre)

6. District (residential area)

1

2

3

1

2

3

Parking space supply

36.068
(100%)

35.771
(100%)

35.567
(100%)

37.401
(100%)

37.184
(100%)

36.669
(100%)

Vehicles total

35.266
(98%)

33.464
(94%)

33.406
(94%)

32.644
(87%)

31.408
(84%)

30.918
(84%)

Permanent 1

17.877
(50%)

18.280
(51%)

18.159
(51%)

23.873
(64%)

24.499
(66%)

23,507
(64%)

Short term 2

17.389
(48%)

15.184
(42%)

15.247
(43%)

8.771
(23%)

6.909
(19%)

7,411
(20%)

Resident

13.535
(38%)

13.615
(38%)

13.738
(39%)

21.252
(57%)

21.633
(58%)

20,977
(57%)

Special permission

4.342
(12%)

4.665
(13%)

4.421
(12%)

2.621
(7%)

2.866
(8%)

2.530
(7%)

Fill in ticket

5.719
(16%)

4.348
(12%)

4.160
(12%)

3.074
(8%)

2.423
(7%)

2.507
(7%)

Mobile phone ticket

6.855
(19%)

5.846
(16%)

6.068
(17%)

2.557
(7%)

2.057
(6%)

2.093
(6%)

Fee dodger

4.815
(13%)

4.990
(14%)

5.019
(14%)

3.140
(8%)

2.429
(7%)

2.811
(8%)

Illegal parker

1.971
(5%)

1.927
(5%)

1.559
(4%)

622
(2%)

462
(1%)

669
(2%)

Legal parker

33.295
(92%)

31.537
(88%)

31.847
(90%)

32.022
(86%)

30.946
(83%)

30.249
(82%)

2.773
(8%)

4.234
(12%)

3.720
(10%)

5.379
(14%)

6.238
(17%)

6.420
(18%)

Vehicles by max. parking duration

Vehicles by type of permission

Vehicles by compliance of the road traffic regulations

Free parking spaces
1

Permanent: Vehicles with residential or special permission without any restrictions in parking duration
Short term: Vehicles with fill in ticket of mobile phone ticket with limited permitted parking duration

2

The number of illegal parkers could be decreased in the two test areas as well,
although only slightly. This effect was expected because of the higher parking
space supply caused by the decreased number of short term parkers.
Table 3 shows the number of arrived short term parkers and their average
parking duration. The number of arrived short term parkers has decreased stron-
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ger than the average parking duration. The number of arrived vehicles decreased
from 6 to 12% whereas the average parking duration declined only between 4 and
10%. In the sixth district this difference is more pronounced. Here the decrease
of the number of parked vehicles has a stronger effect on the reduced occupation
rates than the shorter parking durations.
Table 3. Number of arrived short term parkers and the average parking duration by district and survey
wave
District

Wave

1

1
2
3
1
2
3

6

Arrived short term parkers
Total number
3,964
3,738
3,630
2,491
2,188
2,236

%
100
94
92
100
88
90

Average parking duration
of short-term parkers
Hours
%
2,30
100
2,13
93
2,21
96
1,87
100
1,68
90
1,76
94

3.1. Test of significance
The following attributes were analysed concerning their statistical significance
of the changes from the first wave (before the augmentation of the parking fee) to
the second and third wave (after the augmentation of the fee):
- total occupancy rate,
- total number of short term parkers,
- number of arrived short term parkers,
- average duration of short term parkers.
To check the statistical significance a paired T-test was used. The cases for
the test were the collection units (one street section per 30-minute interval). The
occupancy rates for each of the collection unit was registered in each wave on the
same weekday at the same time, therefore an individual (paired) comparison for
each collection unit can be conducted for all three waves. The T-test was implemented for both test areas together as well as separately by district. Generally, the
first wave was compared with the third wave because in the last wave the fee augmentation was operated already longer and long-term effects could be estimated
more accurately. Only for the number and parking duration of short term parkers
in the sixth district the test was implemented with values of the second wave because the numbers of fee dodgers were more realistic than in the third wave.
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Table 4. Test of significance for the changes between the survey waves
Parameter
Total occupancy rate
Total number of short term
parkers
Number of arrived short term
parkers
Average duration of short term
parkers

District
all
1
6
all
1
6
all
1
6
all
1
6

Comparison
of waves
1à3
1à3
1à3
1à3
1à3
1à2
1à3
1à3
1à2
1à3
1à3
1à2

Value

Change

Before

After

Total

%

67,910
35,266
32,644
26,160
17,389
8,771
6,455
3,964
2,491
4.17
2.30
1.87

64,324
33,406
30,918
22,156
15,247
6,909
5,818
3,630
2,188
3.89
2.21
1.68

-3,586
-1,860
-1,726
-4,004
-2,142
-1,862
-637
-334
-303
-0.28
-0.09
-0.19

-5.28
-5.27
-5.29
-15.31
-12.32
-21.23
-9.87
-8.43
-12.16
-6.71
-3.91
-10.16

Significance
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,029
0,234
0,023

It can be shown in table 4 that all changes are significant on the 1%-level excepted changes of the average parking duration of the short term parkers. Those
changes are statistical significant on the 5%-level in the sixth district and also for
both test areas. Only in the first district the changes for this attribute are statistically not significant.
3.2. Estimation of the elasticity
From the observed parking space occupation rates before and after the fee augmentation the elasticity of the parking space demand in relation to the parking
fee increase can be estimated. The course of the demand curve aside of the both
points can’t be derived. Therefore, a test series with different fee levels would be
necessary. Without such a test series the course of the curve is a question of interpretation.
3.2.1. Isoelastic demand function
This function is based on the assumption that the elasticity of the demand in
relation to changes in prices is constant. Therewith, a relative change in the level
of parking fee (in % of the starting price) causes always the same relative change
in the parking space demand (in % of the starting occupation rate), independent
of the level of starting price. Advantage of this function is that only one parameter
is necessary, which the elasticity is. The function of the demand for short term parking spaces in relation to the level of fee in the two test areas in Vienna is shown
in figure 4. The elasticity of the demand in the sixth district is almost twice the
elasticity in the first district. This means that the augmentation of the parking fee
in the sixth district has a higher effect in the short term parking demand than in
the first district. In the latter that market value of a short term parking space is
higher.
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Figure 4. Elasticity of the short term parking space demand in relation to the level of parking fee
in the test areas in the 1st and 6th district

A disadvantage of this function is that especially in the range of low prices an
unrealistic course of the curve is predicted. This means that the lower the price is
the higher the demand is. A total removal of the parking fee would cause an infinite demand for parking spaces within the function which is not realistic.
4. Conclusions
· It has to be taken into account for the interpretation of the results of the
study that it was not a controlled experiment for which it was possible
to eliminate the influences of other factors that affect the behavior of the
people (e.g. weather). The changes in the occupancy rates are the result of
different influencing factors, which changed in all three waves.
· The decrease of the number of short term parkers from the first (before the
fee augmentation) to the second and third wave (after the fee augmentation) is very striking so that other parameters than the fee augmentation
can hardly be found.
· The occupancy rate (number of vehicles parked in a time period) as well as
the number of arriving short term parkers have decreased in both test areas
with a high statistical significance. Instead, the average parking duration
has decreased not that strongly.
· The elasticity of the parking space demand in relation to the level of the
parking fee is different in the two test areas. In the first district the estimation for the elasticity accounts for -0.26, for the sixth district the value
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is -0.47. This means, if the parking fee is augmented for 1%, the parking
space demand decreases for 0.26 respectively 0.47%.
· The differing elasticity in both districts reflects the different “market value” for the short term parking spaces in the first and sixth district. This
would justify differences in the level of parking fees, which should be higher in the first district (city centre) than in the sixth district (residential
area) in Vienna.
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BUS LANES VERSUS PAID PARKING ZONE
ALONG STREETS – CASE OF KRAKOW
Summary. The problem of potential mutual conflict between two essential
tools of transportation policy such as separation of bus lanes and introduction of
paid parking zones have been discussed in the paper. The impact of a possible increase in the number of manoeuvers while parking on kerbs along streets on buses
traffic along bus lane at a section of Trzech Wieszczów Avenue in Krakow has been
analysed. The analysis was carried out using probabilistic methods, taking into
account the intensity and characteristics of parking manoeuvers at present. The
risk to increase in losses of bus route time due to increase in turnover of parking
spaces has been discussed. As a result of the analysis it is recommended to eliminate parking on kerbs along streets, in order to improve the movement of buses,
as well as pedestrians and cyclists.
Keywords: bus lane, paid parking zone, disturbances
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz

PROBLEMS OF OPERATION OF PAID PARKING ZONE
IN THE CITY CENTRE
Summary. The article presents some experiences gained over 14 years operation of unguarded paid parking zones in Warsaw (SPPN). The SPPN functioning
despite the occurrence of many positive effects also raises problems that are due
partly to the applicable regulations and are quite common, and are often met in
other Polish cities. The paper discusses some issues related to: delimitation area
covered by the paid parking, the amount of fees, the effectiveness of monitoring
and enforcement of parking fees and the behaviour of members in the zone.
Keywords: paid parking in the city centre, unguarded paid parking zone,
SPPN, paid parking zone boundaries, control and enforcement of parking fees
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THE IMPORTANCE OF „P+R” SYSTEM CLOSE
TO RAILWAY LINES IN WARSZAWA AGGLOMERATION
Summary. The paper presents the results of the “P+R” system study in Warszawa and the Warszawa agglomeration with particular emphasis on “P + R”
parking lots located close to the railway station. One of the main objectives of
the research was to determine the factors that influence the attractiveness of “P
+ R” parking lots and on the degree of their usage. The complexity of performed
research is consisted in taking observations of parked cars, not only in organized
“P + R” parking lots, but also cars parked outside, for example in order to avoid
the parking fee. The role of individual “P + R” parking lot, and the whole system of “P + R” parking lots in the Warszawa agglomeration, and what might
be the potential impact of the increasing number of suburban rail journeys have
been examined. The findings can be used to plan the next “P + R” parking lots,
to establish changes in the organization of the existing “P + R” car parks and
for planning decisions related to the transport systems development in cities and
urban areas.
Keywords: car park “P+R”, “Park and Ride” system in Warszawa, “Park and
Ride” system in Warszawa agglomeration, car park usage study, modal split
Piotr Brzyszcz, Wojciech Garczewski, Andrzej Szarata

THE ANALYSIS OF THE PARKING ZONE EXTENSION
PROJECT IN KRAKOW
Summary. The extension of paid parking zones is often associated with the
necessity of controversial decisions. This is due to the fact that the users of the
parking system have usually divergent expectations and requirements (it refers to
two groups: residents of the area and the commuters). This paper characterizes the
paid parking zone in Krakow and presents a brief analysis of its operation. Then,
it describes a proposal to extend the zone with three additional areas in which
the questionnaire survey among users were conducted. These studies were mainly
indicated the willingness of drivers to pay a fee after the extension of the paid
parking zone. The results demonstrate the complexity of the problem and give
a reason to presume that a large part of users, especially those whose motivation
to come and park is a place of employment, will be dissatisfied with the implementation of fees, and their desire to avoid fees will cause that they will change to
a different mode of transport.
Keywords: paid parking zone, questionnaire survey, parking policy
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ANALYSIS OF THE USE OF PARKING LOT
AT THE SHOPPING MALL – THE EXAMPLE OF KRAKOW
Summary. The article states an example of analysis of traffic associated with
selected shopping mall. These objects are very large traffic generators, which affect
the load on road and street network not only in the immediate vicinity, but also in
a wider area. The article presents the variability of the customer traffic flows and
cars travelling to the shopping mall, as well as the rate of parking lot utilization.
The attempt to model the share of private cars (directly influencing on the load of
parking lot), and the time of stay at the shopping mall with the reference to the
distance of arrival of its customers have been carried out.
Keywords: shopping mall, car park usage, traffic flow
Wiesław Dźwigoń

IDENTIFICATION OF PARKING PROBLEMS
AT RECREATIONAL AREAS
Summary. At recreational areas there are identified conflicts between the need
to travel and leave cars and the use of land on which generally should not be any
cars. On basis of two recreational areas the article presents how land managers
have tried to answer the above dilemma. The advantages of recreational areas and
seasonal variations in demand for recreation have been discussed in brief. The offer
of parking lots including the size and type of parking fees and operating systems
have been presented. The parking survey has been carried out and parking coefficients have been evaluated. In conclusion, ways to improve the parking situation
at the areas of recreation have been discussed.
Keywords: recreational area, parking survey, parking coefficient
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SELECTED PROBLEMS OF SIGNING INSIDE PAID
PARKING ZONES
Summary. Selected legal and technical aspects of parking spaces signing in
paid parking zones have been presented. The authors, based on applicable legislation and their own experiences, have identified the main problems concerning
designing of signs and markings in the paid parking zones. They have outlined
the inconsistency of legal regulations regarding the necessity of parking spaces
marking. With regard to the markings authors have proposed different solutions,
both in accordance with the regulations in force and demanding to change them.
The main issues related to the road markings have been discussed. In summary,
the authors have proposed changes in the technical conditions for the road traffic
signs and signals.
Keywords: paid parking zone, street signing, road traffic organisation
Jan Friedberg

METHODOLOGY OF PARKING POLICY ELABORATION
Summary. The parking issues are not explicitly taken into account in the Polish legal and administrative system. The result is that policy-making in this area
is difficult and is usually limited to responding to emerging difficulties in parking.
The administration deals with parking issues according to the rule “presumptions
of competences”, as an element important from social and economic point of view.
The approach that parking process is a component of the transportation policy
which aims to obtain the system sustainability in terms of functional, ecological
and socio-economic effectiveness has been discussed. Such a model is proposed to
be adopted in strategic documents and to be consistently implemented over the
years.
Keywords: parking policy, parking, legal regulations
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IMPLEMENTATION CONDITIONS OF CASE STUDY
CONCERNING PAID PARKING (INCLUDING
SURFACE PARKING LOTS AND PARKING GARAGES)
IMPLEMENTED IN A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
FOR EXAMPLE IN BIELSKO-BIALA
Summary. The article discusses the problems of finding investors in the public-private partnership who are ready to undertake a program of construction of
parking garages in Bielsko-Biala. It describes the process of obtaining input materials, the analysis and lessons learned. It also presents the economic and market
analysis that are an integral part of the case study.
Keywords: public – private partnership, parking garage, paid parking, market
analysis
Petro Horbachov, Vitalii Naumov, Oleksandr Kolii

PARKING PROCESSES STUDY FOR CENTRAL PART
OF THE CITY OF KHARKOV
Summary. The results of car parking study in the central part of the city of
Kharkov (Ukraine) and the results of their use in construction of the traffic demand model have been presented in the paper. The method that takes into account the dynamic nature of the transportation process in the calculation of the
capacity of transport regions, calculated on the basis of entries and exits of vehicles
has been proposed.
Keywords: parking survey, parking space demand modelling
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Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Piotr Krukowski

PARKING INFORMATION SYSTEM IN THE TRISTRAR
TRAFFIC INTEGRATED CONTROL SYSTEM
Summary. The technologies using transport telematics offer the tools to improve transportation systems in towns by rationalisation of existing infrastructure
usage and increase of its reliability and impact on communication behaviour of
inhabitants and simultaneously reduction of transport operating costs. The main
reason for implementation of intelligent transport management system is the necessity to undertake activities to reduce the negative effects of motorisation and to
increase the quality of transportation services under conditions of variable transport demand. The municipal authorities of the Tri-City Agglomeration decided to
work on the implementation of Intelligent Transportation Systems (ITS) in 2002,
when the conceptual work on agglomeration TRISTAR system has been begun.
After the years of development the project received founding from the Operational
Programme Infrastructure and Environment which made it possible to take action
that will result in the implementation of the first stages of the TRISTAR system
by 2014. There are presented in the paper the assumptions for implementation
and functional structure of the Parking Information System that is one of the elements of the project. The guidance systems for free parking spaces have operated
for many years in countries that earlier began to implement sophisticated means
and methods of traffic management (mainly in Germany) and now outside the Tri-City they are arising in several major Polish cities in the frame of implementation
of major projects in the area of Intelligent Transport Systems , including Poznan,
Wroclaw and Bydgoszcz.
Keywords: parking management, parking information system
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Nick Lester

PARK AND RIDE IN THE UK
Summary. Park and ride schemes have been developed in the UK for nearly 50
years as part of a response to increasing traffic pressures in towns and cities. This is
also a response to a recognition that it is not possible to increase road capacity to
meet all traffic demands. While park and ride is primarily by bus, train, tram and
boat based park and ride now feature among 93 park and ride schemes of varying
size and complexity in the UK. Most park and ride schemes have been successful,
but success is more likely if the scheme is well planned, managed and marketed;
includes community support; offers a good quality and frequent service 6 or 7 days
a week; and operates to a town or city centre which is an attractive destination in
its own right, with complementary traffic management and environmental measures. Historic cities are particularly successful locations for park and ride.
Keywords: park and ride, PT and parking facilities integration, bike and ride
Magda Niewęgłowska, Katarzyna Pogłód

PRINCIPLES FOR DETERMINATION
AND ORGANIZATION OF EXPRESS PARKING ZONES
AT AIRPORTS
Summary. The article highlights the key factors determining the decision to
the organization of the express parking areas in the vicinity of airports. Moreover,
it outlines the problem of organizing short stay of vehicles at the area of airports,
presents the key points for decision-making on determining the borders of parking zones and their characteristics affecting the quality and comfort of customer
service.
Keywords: shopping mall, car park usage, traffic flow
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Błażej Nitschke, Agnieszka Owczarzak-Trzebiatowska, Sławomir Idziak

BUFFER CAR PARKS IN POZNAN
Summary. The article presents the reasons that the councillors of the city of
Poznan decided to set up car parks on the outskirts of the paid parking zone, it also
focuses on some technical and legal problems arising in the course of organizing
the car parks and on ways to resolve them. Based on experiences of currently operated car parks in Poznan the benefits from setting up buffer car parks have been
presented. The study of filling at parking lots demonstrates that there is a demand
for this type of parking spaces and it is necessary to consider the possibility of
starting the new ones.
Keywords: buffer car park, car park management, paid parking zone
Csaba Orosz, Zoltan Soós

RECENT PARKING CHALLENGES AT THE DANUBE
QUAYS IN THE CENTRAL PART OF BUDAPEST.
REALISTIC OPTIONS AND SOLUTIONS WHEN
REDISTRIBUTING PUBLIC SPACE PUBLIC SPACE
Summary. The study focuses on encountered parking problems and facts in
a recent project about rehabilitating the Higher and Lower Embankments of the
Danube in Budapest.
Keywords: parking, parking subsidy, parking fees, parking zones in Budapest
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DRIVERS PERCEPTION OF TRAFFIC CONGESTION
IN VICINITY OF LARGE CAR PARKS
Summary. The study presents an identification of factors which can influence the traffic congestion in vicinity of car parks. Author has carried out a survey
among drivers the aim of which was to check the drivers’ perception on the influence of parking lots on traffic congestion on roads directly adjoining to those car
parks. The length of average extension of time of ride close to large parking lots
as a consequence of traffic congestion caused by cars arriving and leaving those
car parks has been evaluated. The investigations have been executed for different
temporary compartments. As the result of survey it has been ascertained that
the presence of the large parking lots in 63,31% of cases affects enlargement the
traffic congestion. The greatest average extension of ride time close to the large
parking lots, amounting 12,59 minutes, was observed between 15.00 - 18.00, and
the smallest one (6,53 minutes) between 9.00 - 12.00.
The review of mathematical models describing the vehicle movement and the
proposal of choice of those which can be used to describe the situation at the entrances and exits of parking lots have been presented.
Keywords: car park, parking investigations, perception of movement congestion by drivers, factors influencing movement congestion
Krzysztof Pogłód, Agnieszka Domasiewicz

ORGANISATION OF PARKING SPACES FOR LARGE
SPORT EVENTS SUCH AS UEFA EURO IN WARSZAWA
Summary. The article presents the problems of organisation and labelling car
parks during large mass events as an example the European Football Championship UEFA EURO 2012 in Warszawa. The car parks are one of the essential elements of the transport arrangements during major events. Not only well located
and arranged but also properly managed parking lots have to provide access and
departure from the place of the event, and to allow avoiding chaos and unnecessary congestion in the city. There is in the article the description of conditions that
affect the way of parking lots organization, analysis of parking needs during mass
events, terms of location selection as well as the labelling system used. The article
presents an objective assessment of the car parks organization that were prepared
for the fans during the UEFA EURO 2012 in Warszawa.
Keywords: sport event, stadium, Fan Zone, temporary Park & Ride lots, labelling
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Sjoerd Stienstra

PARKING IN THE LONGER TERM, HOW PARKING
IS INFLUENCED BY SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENTS
Summary. For a long time parking has been seen as a relatively independent
subject, mainly connected to traffic- and transport policies. Parking policy was
developed against the background of expectations regarding the future developments of car-use and car-ownership. Traffic (and parking) however do not originate spontaneously, but they result from the traffic-demand that generates from
the spatial distribution of socio-economic land-use functions. This traffic-demand
is thus influenced by developments in society. Parking constitutes the transformation from mobility to activities, and vice versa. Parking is thus as well related to
the traffic- and transport sector as well as to spatial, social and economic domains.
Developments in society therefore have direct effects on parking, on the necessary
parking-capacity, on the way parking can be organised.
This means that to be prepared for future challenges parking policies will have
to anticipate in time to ongoing trends in society that –directly or indirectly- will
have their effects on tomorrows parking.
In this paper several of the relevant developments in society are analysed, such
as the valuation of parking, demographic trends, urbanisation, behavioural aspects
in mobility, technical developments, et cetera. Although many of the examples
are put in a West-European setting, the underlying trends will influence parking
in Poland too. This paper may therefore stimulate a discussion on the effects of
developments in Polish society on future parking policies. Parking after all is the
connecting link between activities in vital cities and their accessibility.
Keywords: parking policy, socio-economic trends, demography, parking behaviour, technical developments
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Tina Uhlmann, Reinhard Hössinger

EFFECTIVE MANAGEMENT OF URBAN SHORT-TERM
PARKING ZONES
Summary. The paper will give an overview on the two examples of steering tools for short-term parking zones and its functions. First, a prototype of a real-time
information system for showing the occupancy rate of short-term parking zones
will be presented. Second, empirical parking survey was also used to evaluate the
effects caused by another strategy implemented in Vienna, considering increase
of parking fee, to influence the parking behaviour of citizens. These examples can
serve as a role models for other cities, since short-term parking zones and mobile
phone parking is state of the art in many European cities, and its use will increase
elsewhere as well.
Keywords: short-term parking zone, occupancy rate, real-time information,
parking fee augmentation
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O STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA DOBRZE
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Jan Sklorz
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Streszczenie. Na podstawie doświadczeń i wiedzy pozyskanej z 13 lat zarządzania drogami i ruchem, wdrożenia i administrowania SPP w Poznaniu, oraz autora opracowanych i wdrożonych projektów organizacji nowych i usprawnień już funkcjonujących stref w ça 30 miastach
- referat udziela odpowiedzi na pytania występujących wybranych problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem, projektowaniem i wdrażaniem Stref Płatnego Parkowania.
Słowa kluczowe: polityka transportowa, parkowanie

1. Jak ,,dozowane jest lekarstwo?” – wprowadzanie płatnych miejsc parkowania w centrach miast
W opinii przeciętnego mieszkańca centrum miasta stanie się atrakcyjnym dopiero wtedy, gdy będzie można dostać się do niego własnym samochodem i zaparkować na czas niezbędny, celem załatwienia swoich spraw.
Brak dogodnego dostępu do punktów handlowych, usługowych i użyteczności
publicznej mieszkańców, turystów i klientów spowodowany brakiem odpowiedniej ilości wolnych miejsc parkingowych wpływa na obniżenie jego atrakcyjności.
Kiedy w tym samym czasie, te same marzenia i potrzeby chce spełnić kilka
tysięcy użytkowników samochodów. Wszyscy chcą dotrzeć na czas tymi samymi ulicami, nie chcą tracić czasu na przejazdy. Walczą o miejsca postoju, rano
możliwie najbliżej miejsca pracy, po południu w miejscach zakupów a wieczorem
w miejscach zabaw, rozrywek oraz zamieszkania – tego nie da się pogodzić w wielu
miejscach i ulicach. Tego nie są w stanie załatwić żadne pieniądze.
Pełne zaspokojenie potrzeb motoryzacyjnych w istniejących centrach miast, to
konieczność przerobienia ich w monstrualne węzły komunikacyjne i parkingowe
w których musiałyby zginąć wszystkie atrakcje obszaru. Takie plany i żądania są
bez sensu. To poza sprawą pieniędzy również opór przestrzeni, środowiska, warunki bezpieczeństwa.
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Deficyt miejsc parkingowych przy aktualnym i ciągle wzrastającym poziomie
motoryzacji mieszkańców i popytu parkowania jest faktem już każdego tradycyjnego centrum miasta. Miejsca parkingowe, szczególnie w centrum miast stały się
dobrem deficytowym.
Obecna sytuacja stale wzrastającego stopnia zmotoryzowania - wymaga wdrożenia zasad umożliwiających racjonalniejsze ich wykorzystanie, tj. systemowych,
racjonalnych, sprawnych organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązań warunkujących
utrzymanie ich pozytywnego wizerunku i dalszego rozwoju.
Próby ukierunkowane na nadążanie za rosnącą liczbą pojazdów przez
kraje o wysokim poziomie motoryzacji, które doświadczyły takich sytuacji dość
szybko wykazały, że:
• zmniejszenie zatłoczenia ulic i parkingów przez rozbudowę infrastruktury drogowo-parkingowej zgodnie rosnącym zapotrzebowaniem prowadzi do niekorzystnych zmian struktury miasta i charakteru obszaru śródmieścia,
• podwyższenie przepustowości istniejących układów ulicznych poprzez stosowanie klasycznych metod inżynierii ruchu jak nieskuteczne, ponieważ w warunkach stłumionego popytu wszelkie uzyskane rezerwy
przepustowości i parkowania są natychmiast wypełniane zwiększonym ruchem samochodów co w praktyce oznacza zwiększenie zanieczyszczeń środowiska i pogorszenie warunków życia mieszkańców centrum (bez poprawy
warunków ruchu pojazdów).
Przeciwdziałanie powyższym sytuacjom wymaga podjęcia szerszej skali
systemowych działań skoordynowanych z decyzjami z zakresu polityki parkingowej.
Postępujące zjawiska destrukcji przestrzeni miejskiej przy występujących
barierach rozwoju sieci ulicznej natury przestrzennej, technicznej i środowiskowej obok najważniejszej finansowej tylko rozwiązywanie problemów
parkowania jako kombinacji ulepszeń układu komunikacyjnego powinno
być realizowane w połączeniu z:
• racjonalnym zarzadzaniem zagospodarowaniem pasów drogowych,
• zapewnieniem funkcjonowania wysoko sprawnej organizacyjnie Strefy Płatnego Parkowania w obszarze deficytu miejsc postojowych,
• zmian organizacji ruchu celem jego uspokojenia,
• zapewnienia wysoko sprawniej komunikacji zbiorowej,
• ograniczenia do minimum czasu remontów jezdni i awarii sieci,
• niezawodnej informacji o ruchu i dostępności parkingów,
• przyjęcia i konsekwentnej realizacji przez Miasto polityk parkingowej
Pojemność komunikacyjna centrum miast limitowana jest liczbą miejsc
parkingowych.
Trudno znaleźć wytłumaczenie dla braku odpowiedniej reakcji niektórych miast
potrzeby wdrożeń zmian organizacji ruchu i polityki parkingowej - kiedy istniejące
parametry techniczne pasów drogowych centrum większości miast przystosowane są do wskaźnika motoryzacji nie przekraczającego 100 pojazdów/1000 miesz-
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kańców, a występujące naturalne ograniczenia przestrzenne, inwestycyjne oraz
konserwatorskie, uniemożliwiają przystosowanie ulic centrum do aktualnego
wskaźnika motoryzacji oscylującego już w wielkości przekraczających 500 pojazdów/1000 mieszkańców i stale wzrastających z tym potrzeb parkingowych.
Konieczność ograniczenia parkowania długo-czasowego w centrach miast
celem nie dopuszczenia do przekroczenia istniejącej podaży miejsc parkingowych do popytu oczekuje władze każdego miasta. Rozwiązanie problemów
komunikacyjnych w tym parkingowych nie jest łatwe, ani szybkie, a zawsze konfliktogenne. Żyjemy i działamy w miastach warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego.
Politykę możliwości zahamowania degradacji komunikacyjnej w centrach
miast wywoływanych nadmiernym ruchem samochodami indywidualnymi do
pracy w uproszczeniu można podzielić na 3 szkoły myślenia:
• Pierwsza – skrajnie liberalna – twierdząca, że wszelkiego rodzaju regulacje ograniczające ruch samochodów do pracy są mało celowe. Wobec faktu
roli tego środka transportu w gospodarce państwa i przedsiębiorstw, przywiązania społeczeństwa do posiadania i użytkowania samochodu, nie należy
podejmować w miastach żadnych działań interwencyjnych i pozostawić problem własnemu biegowi co powinno doprowadzić do samoregulacji ruchu
w krytycznych obszarach.
• Druga – zakładającą, że jeśli nie jest dziś możliwa rozbudowa układu drogowego, to należy wykorzystać w sposób maksymalny istniejący układ.
Środkiem mogą być wszelkiego rodzaju techniki informatyczne, informujące na bieżąco o kształtowaniu się potoków ruchu na drogach oraz o połączeniach transportem zbiorowym, wykorzystując telematykę do wpływania
(sterowania) na ruch.
• Trzecią – opartą na szerszych doświadczeniach, że żadne miasto nie może
funkcjonować bez samochodów, ale że każde jest w stanie udźwignąć tylko
pewien określony poziom ruchu samochodowego do pracy. Wobec prawdy, że
przekroczenie tego poziomu prowadzi do chaosu komunikacyjnego, degradacji środowiska, obniżenia warunków pracy i zamieszkania, a w konsekwencji
do zmniejszenia jego atrakcyjności dla gospodarki i zamieszkania – koniecznym jest wprowadzanie działań regulacyjnych umożliwiających każdemu dojazd do śródmieścia, poruszania się po nim i parkowania, ale nie z dowolną
łatwością i nie bez potrzeby ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów.
Polityka ta ma stosunkowo najbardziej kompleksowy charakter, bo łączy w sobie działania restrykcyjne z działaniami ułatwiającymi korzystanie
z transportu zbiorowego. Nie ma sensu wprowadzanie tylko utrudnień, jeśli
nie towarzyszą im równoległe działania promujące racjonalne alternatywne
rozwiązania.
Pomimo świadomości, że towarzyszące postępującemu rozwojowi motoryzacji obecne problemy komunikacyjne, w tym parkowania pojazdów
samochodowych w centrum miast:
- nie rozwiążą się same,
- nie mają szans przeczekania,
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- faktów potwierdzonych w praktyce, że dalsze utrzymywanie obecnej organizacji parkowania oraz możliwości bezpłatnego korzystania z miejsc postojowych na części ulic centrum miast nie skłoni użytkowników samochodów do stosowania innych korzystniejszych warunków dla funkcjonowania
miasta, sposobów podróżowania ani parkowania długo-czasowego, a nawet
zachęca do intensywnego użytkowania posiadanego samochodu,
- ewidentnych przykładów, że dobrze przygotowana koncepcja usprawnień
organizacji parkowania znajduje akceptację polityczną rad miejskich.
Wdrażanie Stref Płatnego Parkowania jako skutecznego sprawdzonego
już w praktyce wielu miast ,,gorzkiego” ale skutecznego lekarstwa, zmiany
hierarchii zaspakajania potrzeb parkingowych w centrach - preferującego
parkowanie krótko-czasowe wymuszających:
- zmianę zachowań komunikacyjnych,
- zwiększenie rotacji parkujących pojazdów,
- ograniczenia popytu na długo-czasowe parkowanie na poważnie ograniczonej szczupłej bazie parkingowej w przestrzeni pasów drogowych ulic w obszarze centrum,
- zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów poszukujących wolnych miejsc parkingowych,
- zapewnienia poprawy obecnych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poszanowania istniejącej infrastruktury drogowej (chodników)
i środowiska naturalnego
napotyka jednak na liczne bariery.
O ile wśród polityków (radnych) występuje większościowa zgoda co do potrzeby wprowadzania ograniczeń dostępności parkowania pewnych części miast dla
samochodów, to rzeczą sporną jest jak szeroko te ograniczenia mają być stosowane.
Warunkiem wdrożenia często jest – wysokość przychodów do budżetu. Decydujące znaczenie ma jednak pozycja polityczna: prezydenta, burmistrza.
Z reguły najlepiej byłoby aby funkcjonowały w formule ,,mieć ciastko
i zjeść ciastko”.
Strefa Płatnego Parkowania – TAK – ale dostępna dla wszystkich z katalogiem maksymalnych zerowych stawek opłat, abonamentów, opłat zryczałtowanych, zwolnień itp.
Często zamiast wdrażania efektywnej polityki parkingowej realizowane
jest ,,efektowne parkowanie polityczne.”
2. Dlaczego odraczane są na dalsze lata uchwały wdrażania stref płatnego parkowania (SPP)?
Pomimo świadomości oceny sytuacji, że dalsze utrzymywanie obecnej organizacji parkowania oraz możliwości bezpłatnego korzystania z miejsc postojowych
na części ulic centrum miast nie skłoni użytkowników samochodów do stosowania
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korzystniejszych dla warunków funkcjonowania miasta, innych sposobów podróżowania ani ograniczenia parkowania długo-czasowego, a nawet zachęca do intensywnego użytkowania posiadanego samochodu oraz wiedzy, że:
- samochód średnio jest 1 godz. w ruchu – a 23 godz. parkuje (w miejscu
pracy, w miejscu zamieszkania),
- stale wzrasta stopień zmotoryzowania mieszkańców,
- wydłuża się czas dojazdu do centrum ( korki, rozwój budownictwa na peryferiach),
- czas poszukiwania miejsca parkowania dochodzi do 30 % czasu podróży,
polityka parkingowa powinna zostać ukierunkowana na ograniczenie potrzeby
przemieszczania się samochodem między miejscem zamieszkania i pracy.
W ocenie wielu Burmistrzów i Rad Miejskich nie warto sobie fundować kolejnego konfliktogennego z mieszkańcami problemu, kiedy:
- Mieszkańcy obawiają się o niekorzystny wpływ na ich środowisko szeroko dostępnego parkowania przy krawężnikowego pojazdów w pobliży ich
mieszkań. Szczególnie jednak są wrażliwi na punkcie zapewnienia możliwości parkowania samochodów przez nich samych oraz ich gości.
- Użytkownicy samochodów osobowych są przyzwyczajeni do tego, że
korzystanie z miejsc postojowych jest bezpłatne i wprowadzenie opłat za
parkowanie wzbudza ich oburzenie, oraz sprzeciw; opłaty za zajmowanie
miejsca postojowego traktują bowiem jako obciążenie ich dodatkowymi
kosztami, a nie jako regulowanie należności za świadczoną usługę.
- Właściciele obiektów handlowo-usługowych traktują możliwość bezpłatnego parkowania w pobliżu ich placówek jako czynnik podnoszący
atrakcyjność świadczonych przez nich usług, a wprowadzenie opłat za parkowanie w rejonie w ich działalności uznają jako czynnik stwarzający korzystniejsze warunki działania firm konkurencyjnych.
- Problem wymaga społecznych konsultacji, uświadomienia i przekonania
wszystkich użytkowników systemu transportowego, zarówno korzystających z samochodów osobowych (więc również parkujących swoje pojazdy),
jak również podróżujących w inny sposób i bezpłatne parkowanie oznacza,
że koszty budowy, eksploatacji, utrzymania i zarządzania miejscami postojowymi ponoszone są przez ogół społeczności lokalnej, w tym również przez
osoby nie korzystające z samochodów w ogóle, lub podróżujących nimi
bardzo rzadko. Dlatego pobieranie opłat bezpośrednio od tych osób, które
korzystają z miejsc postojowych powinno być uznawane jako sprawiedliwe
społecznie.
Wobec stale pogłębiających się ciążących na władzach miast potrzeb rozwiązywania problemów związanych z:
- wywozem i utylizacją śmieci,
- utrzymaniem szkół i przedszkoli,
- utrzymaniem ulic,
- stanem służby zdrowia,
- stanem bezrobocia,
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szczególnie w okresach oczekujących kampanii wyborczych, wznawianie problemów parkingowych odraczane jest na okres lepszego klimatu politycznego.
3. Czy przepisy i ich interpretacja – pomagają czy utrudniają funkcjonowanie i wdrażanie stref płatnego parkowania (SPP)?
Uregulowane powinno być uchwalanie przepisów, w tym dotyczących stref
płatnego parkowania umożliwiających ich różne wygodne interpretacje. Co stanowi kontrowersje?
- Czy można i należy pobierać opłaty za parkowanie na całym obszarze SPP
także jak ustala to ustawa, poza miejscami wyznaczonymi w świetle ustaleń
znaku D-44 jako właściwego obszarowego oznakowanie strefy, w której zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty.
- Problemy zapewnienia dyscypliny parkowania w SPP osób niepełnosprawnych.
- Brak ograniczeń w stosowania skali abonamentów, stawek zerowych, itp.
- Czy zgodne jest z prawem stosowanie pobierania opłat nie tylko w SPP
ale i na odcinkach pasów drogowych w miastach na podstawie zezwolenia
zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, tj. art. 44 ust.2 pkt.4 - wydzierżawianych w drodze przetargów (przykładem Zakopane) - kiedy ustawa o drogach publicznych ustala pobieranie opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefach płatnego parkowania (Art. 13. 1. Korzystający
z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania), gdzie wysokość stawki opłat, czas i sposób pobierania musi ustalić Rada Miasta.
Problemy opinii oraz uzgodnień - kiedy SPP ma funkcjonować w mieście na
wielu kategoriach dróg.
Organizację funkcjonowania SPP projektują drogowcy, ale swobodne decyzje
ostateczne co do obszaru, czasokresu funkcjonowania, sposobu pobierania opłat,
wysokości stawek opłat, wysokości opłat dodatkowych – podejmują ,,profesjonalni” politycy samorządowi.
Czy jest zgodna z aktualnie obowiązującym prawem? (jakim prawem?) w świetle Uchwały NSA podjętej 15 czerwca 2011 r. w składzie siedmiu sędziów Izby
Ogólno-administracyjnej, interpretacja stwierdzającą że ,,Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57.4 k.p.a.” oraz zapisu
z art. 13b ust.1 ustawy o drogach publicznych, która ustala jednoznacznie pobieranie opłat za parkowanie tylko w określone dni robocze. Wiele miast w tym np.
Wrocław, Poznań pobiera opłaty za parkowanie w soboty.
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4. Blaski i cienie efektów wdrażanych usprawnień: optymalizacji obszaru, organizacji, sposobu poboru opłat i kontroli stref płatnego parkowania (SPP)
Wiele stref w małych miastach funkcjonuje na żenującym poziomie ich organizacji, wysoce nieszczelnych sposobach pobierania i kontroli opłat tolerowanych za
wiedzą ,,mocnych politycznie” Prezydentów, Burmistrzów i Rady Miejskie.
Pomimo możliwego osiągnięcia poważnej skali wzrostu realnych wymiernych
i niewymiernych efektów – władze samorządowe dziwnie nie są zainteresowane
ich usprawnieniem.
Są przykłady wdrożenia SPP przez samorządy w miastach w okresach przedwyborczych i ponownego wygrywania przez w nich wyborów.
Wiele miast które podjęło temat usprawnień funkcjonujących SPP, uszczelniło
sposób pobierania i kontroli - uzyskało poważne efekty poprawy dyscypliny parkowania a także ekonomiczne.
Z przykrością należy jednak odnotować także decyzje mające na celu wyłącznie
zwiększenie przychodów z SPP – pogarszających ich sprawdzoną w praktyce efektywność funkcjonowania.
5. Czy skuteczną może być realizacja polityki transportowej zrównoważonego rozwoju miasta bez polityki parkingowej?
Odpowiedzią jednoznaczną jest, że bez polityki parkingowej będącej integralną
częścią polityki transportowej, tzn. wewnętrznego zrównoważenia systemu transportowego i zapewnienia symbiozy pomiędzy ruchem samochodów, pojazdów
komunikacji zborowej, pieszych i rowerów oraz równowagi funkcji ruchu i parkowania samochodów, nie ma możliwości realizowania skutecznej polityki transportowej.
Wiele cennych porad i informacji z tego zakresu, przedstawiono w szeregu referatach uprzednich 6-ciu konferencji ,,Polityka Parkingowa w miastach”.
Zakończenie
Nie powinno się krytykować, kierować żali, pretensji do drogowców, kreować
opinii, decyzji ani wyroków na bazie wiedzy ogólnej, czy zasłyszanej, że za mało
ulic, że za ciasno, że korki, że brak miejsc parkowania, że wprowadzają restrykcje parkingowe - kiedy błędy polityczne, wieloletnie zaniedbania, ograniczoności
środków, potrzeb ciągłego nadrabiania występujących zaległości, działania interwencyjnego zamiast planowanego, nie dostosowania rozwoju infrastruktury drogowej adekwatnej do dynamicznego rozwoju motoryzacji - kiedy nie obciąża się
odpowiedzialnością:
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- za wybuch epidemii grypy na lekarzy,
- nie ma pretensji, że ich wszyscy pacjenci nie potrafią wyzdrowieć,
- agronomów, że nie sypnęło plonami, bo ograniczyła to pogoda,
- prawników, że nie potrafią zapanować nad przestępczością,
- księży, że ludzie grzeszą.
13 lat zarządzania drogami i ruchem miasta Poznania, dało znakomitą lekcję
doświadczeń, ale i pokory zakresu możliwości rozwiązań pogłębiających się problemów parkingowych.
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PARKINGI OBROTOWE
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Streszczenie: Artykuł przedstawia najczęściej stosowane rozwiązania funkcjonalno – techniczne obiektów służących jako parkingi a także krótką charakterystykę nowoczesnych konstrukcji,
projektowanych z zamierzeniem zmniejszenia wymaganej powierzchni zabudowy przy zachowaniu
ilości zaparkowanych pojazdów. W artykule omówiono nieco bliżej jeden z typów mechanicznych
parkingów jakim jest modelowy parking obrotowy wraz z przedstawieniem jego zalet oraz obszarów zastosowania.
Słowa kluczowe: parking obrotowy, parking mechaniczny

Wprowadzenie
Założenia urbanistyczne większości miast tworzone były przed gwałtownym
wzrostem motoryzacji. W roku 1970 w Polsce zarejestrowanych było 479 tys. samochodów osobowych a do roku 1992 ich liczba wzrosła do 6,5 mln [1]. Następne
20 lat przyniosło kolejny znaczny przyrost liczby samochodów osobowych do poziomu 17,2 mln egzemplarzy w 2011 roku [2]. W roku 2012 dogoniliśmy średnią
europejską odnośnie liczby posiadanych samochodów. Jak wynika z danych GUS
w Polsce na 1000 ludności przypada 471 pojazdów. Bliski wydaje się rezultat,
w którym co drugi Polak będzie posiadaczem samochodu. Rezultat ten zrównuje
nas z Wielką Brytanią, Francją, Belgią czy Hiszpanią. W tych statystykach wyprzedziliśmy już jakiś czas temu Szwedów, Holendrów, Duńczyków, Węgrów czy
Czechów.
Wedle bieżących statystyk średni koszt poniesiony na zakup jednego miejsca
postojowego w osiedlowym garażu podziemnym wynosi około 30 tys. zł. Kwota
znacząca, stąd kierowcy niejednokroć nie decydują się na zakup miejsc postojowych pozostawiając samochody w miejscach niedozwolonych. Warto nadmienić,
że cena zakupu miejsca postojowego równoznaczna jest z kosztem, jaki poniósłby
kierowca pozostawiając samochód w miejscu niedozwolonym, płacąc codzienne
mandaty przez okres około 2 lat! Wniosek płynący z takiego zestawienia jest prosty: należy obniżyć ceny miejsc postojowych.
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Stańczyk P. 50%, Pyrek P. 50%.

270

Stańczyk P., Pyrek P.

Polityka parkingowa w latach wznoszenia osiedli z wielkiej płyty nie prognozowała takiego przyrostu samochodów osobowych, przez co mieszkańcy tychże osiedli odczuwają ogromny deficyt miejsc postojowych. Sytuacja w ciasnych uliczkach
centrów miast nie jest lepsza. Zastawione bramy wjazdowe do posesji, chodniki,
przejazdy awaryjne, przejścia dla pieszych czy tereny rekreacyjne to codzienność
próby zaparkowania w mieście.

Fot.1. Konsekwencje wynikające z braku miejsc postojowych [3]

Warto nadmienić, że Polska nie jest jedynym krajem, który boryka się problemami parkingowymi w miastach. Na świecie powstają różne rozwiązania mające
na celu problem ten ograniczyć.
Rozwiązania technologiczne parkingów
Najprostszym z punktu widzenia wykonania jest stworzenie parkingu naziemnego. W tym celu należy zapewnić odpowiednią powierzchnię zabudowy
na miejsca postojowe, drogi dojazdowe i manewrowe, pozostałą infrastrukturę
oraz wkomponować racjonalnie parking w otoczenie. W strefach podmiejskich
znacznie łatwiej o wymaganą ilość terenu pod zabudowę parkingu. Im bliżej centrum tym zlokalizowanie nowoprojektowanego parkingu naziemnego jest coraz
trudniejsze zarówno ze względów ekonomicznych, jak i estetyczno-funkcjonalnych. Tradycyjny parking naziemny jest rozwiązaniem wymagającym najwięcej
powierzchni terenu w przeliczeniu na jeden samochód. Warto zauważyć ciekawą
charakterystykę części parkingów naziemnych. Większość z nich swojego pełnego
obłożenia doświadcza jedynie w pewnych okresach. Np. parkingi pod cmentarzami – w okresie listopadowym, parkingi pod centrami handlowymi – w weekendy,
parkingi pod obiektami kultu religijnego – w dni świąteczne. Przez resztę czasu
przestrzeń parkingowa może być całkowicie niewykorzystana.
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Fot.2. Przykład niewykorzystanych powierzchni parkingowych przy centrum handlowym [4]

Część niewykorzystana przez większość roku mogłaby pełnić inną funkcję: handlową, mieszkalną czy usługową jednak jest to niemożliwe ze względu na krótki
okres pełnego wykorzystania przestrzeni parkingowej. Rozwiązaniem jest ograniczenie terenu zajętego pod zabudowę parkingową bez ograniczenia ilości miejsc
parkingowych oraz bez zmniejszania komfortu użytkowania parkingu.

Fot.3. Przykład zastosowania parkingu wieżowego jako formy reklamowej [5]

272

Stańczyk P., Pyrek P.

Odpowiedzią na ten problem są obecnie rozpowszechnione i zdecydowanie bardziej oszczędne w ilości zajmowanego terenu parkingi wielopoziomowe nad- i podziemne. Poza znacznym ograniczeniem wymaganej przestrzeni mają inne zalety
jak np. ochrona samochodów przed wpływami atmosferycznymi.
Szacuje się, że miejsca postojowe w typowych rozwiązaniach naziemnych czy
podziemnych stanowią wciąż jedynie 30% całkowitej powierzchni. Pozostała powierzchnia zostaje przeznaczona na drogi dojazdowe, wyjścia ewakuacyjne, otoczenie itp.
By znacząco zredukować wymaganą powierzchnię dla parkingu zaczęto konstruować mechaniczne parkingi wielopoziomowe.
Główną ideą tych nowoczesnych rozwiązań jest ograniczenie powierzchni zabudowy oraz minimalizacja powierzchni dróg dojazdowych, placów manewrowych,
komunikacji między poziomowej do minimum. Stosunek powierzchni miejsca postojowego do powierzchni zabudowy jest wielokrotnie wyższy niż w rozwiązaniach
tradycyjnych. Przykładem takiego rozwiązania są automatyczne parkingi naziemne Car Towers. Ilość miejsc parkingowych w takich obiektach może dochodzić
nawet do 200. Istnieje możliwość łączenia konstrukcji w moduły.
Zastosowanie zwrotnicy pozwala na różnorodne formy konstrukcji. Wieże parkingowe stanowią również formę pokazową. Bardzo dobra szansa na wykorzystanie konstrukcji w celach marketingowych.

Fot.4. Zwrotnica samochodowa stanowi pomoc w pozycjonowaniu samochodu [6]

Kolejną alternatywą dla parkingów tradycyjnych są parkingi automatyczne
podziemne, gdzie strefa wjazdowa znajduje się na najwyższym poziomie parkingu. Całość operacji parkowania, układania i wydawania samochodów odbywa się
automatycznie. Wadą tego rozwiązania jest niewątpliwe koszt wykonania obiek-
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tu. Odpowiednie wzmocnienie ścian przed parciem gruntu generuje dużo większe
koszty w odniesieniu do konstrukcji naziemnej, w której głównym czynnikiem
obciążającym konstrukcje poza ciężarami własnymi pojazdów jest wiatr.

Fot.5. Przykład parkingu automatycznego podziemnego [7]

Wspomniane powyżej parkingi występują w różnych konfiguracjach na świecie
jednak łączy je jedna wspólna cecha jaką jest konieczność stworzenia wspólnego
„szybu” – obszaru wyłączonego z przestrzeni postojowej w którym, w kierunku
poziomym lub pionowym przemieszczają się pojazdy na swoich platformach. Jest
to jedne pole o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych niewykorzystane na właściwe parkowanie pojazdów.

Fot.6. Wizualizacja parkingu obrotowego
– koncepcja WIMED [8]
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Dobrym kompromisem pomiędzy ceną za miejsce parkingowe a wydajnością
jest zastosowanie parkingów obrotowych stanowiących połączenie stalowej konstrukcji nośnej z mechanizmem podnoszenia.
Koszt miejsca parkingowego w takim rozwiązaniu jest o ok 20% niższy niż
w przeciętnym wielopoziomowym parkingu kubaturowym. Schemat działania
obiektów tego typu jest dość prosty. Użytkownik, tu: kierowca wjeżdża na najniższą platformę i opuszcza pojazd. Zestaw czujników nie zezwala na jakikolwiek
ruch mechanizmu parkingu podczas obecności człowieka wewnątrz obiektu. Po
opuszczeniu obiektu kierowca uruchamia mechanizm parkingu za pomocą panelu
sterującego. Platformy wykonując ruch okrężny zgodny bądź przeciwny do ruchu
wskazówek zegara wzdłuż specjalnych prowadnic ustawiają się w taki sposób by
pusta platforma znalazła się w położeniu najniższym na przyjęcie następnego pojazdu.
Odbiór samochodu przebiega w sposób odwrotny. Najpierw użytkownik wybiera właściwy numer platformy za pomocą panelu sterującego przywołując pojazd
na najniższy poziom, po czym mechanizm zostaje zatrzymany umożliwiając kierowcy swobodne wyjechanie z parkingu. Maksymalny czas oczekiwania w zależności od ilości miejsc postojowych waha się od 2 do 4 minut.
Do największych zalet tego typu rozwiązań można zaliczyć:
- konstrukcja stawiana na powierzchni o wymiarach: 6,5x5,5 m,
- jeden obiekt wystarcza na 8-12 samochodów osobowych,
- niskie koszty eksploatacji,
- różnorodne zabudowy – wykorzystane w celach reklamowych,
- estetyczny wygląd obiektu,
- precyzyjna i cicha praca mechanizmów,
- wbudowane czujniki stref bezpieczeństwa i sygnalizatory fazy pracy,
- otwieranie parkingu i wydawanie pojazdu za pomocą karty kredytowej, indywidualnego pinu lub opłacenie gotówką w automacie.
Na tle innych typów parkingów naziemnych parkingi obrotowe wyróżniają się:
- możliwością rezygnacji z oświetlenia całości parkingu,
- małą powierzchnią zabudowy przy maksymalnym jej wykorzystaniu do
tworzenia miejsc postojowych,
- nie wymagają odśnieżania i wywożenia śniegu,
- eliminacją wykonywania oznakowania poziomego na nawierzchni,
- ochroną samochodów przed wpływami warunków atmosferycznych,
- dodatkową ochroną przed kradzieżą.
Na tle parkingów podziemnych wyróżniają się:
- niższym kosztem budowy powierzchni parkingowej niż podziemnego,
- eliminacją całkowitą lub częściową oświetlenia,(oświetlenie parkingu podziemnego jest dość kosztowne, również w czasie eksploatacji), oznakowania
poziomego,
- nie wymagają wentylacji (system wentylacyjny parkingów podziemnych
jest bardzo drogi).
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Do listy zalet należy dopisać te wymieniane przez użytkowników tego typu obiektów z całego świata m.in. bezpieczeństwo parkowania, brak kolizji, stłuczek, brak
problemu z wjazdem na miejsce postojowe niejednokroć pomiędzy dwa nie do końca
poprawnie zaparkowane pojazdy, brak spacerujących na parkingu zakupowiczów itp.

Fot.7. Wizualizacje parkingu obrotowego z propozycją elewacji [9]

Podsumowanie
Reasumując należy podkreślić, że parkingi obrotowe dają nową możliwość pozyskiwania relatywnie tanich miejsc parkingowych tam, gdzie nie ma już technicznej możliwości wybudowania wielopoziomowego parkingu naziemnego czy
podziemnego. Wykorzystanie plomb budowlanych na parkingi dla kilku lub kilkunastu samochodów daje szanse nowych miejsc na parkowanie samochodów przy
budynkach mieszkalnych, administracji, instytucji, firm itp., których lokalizacja
znajduje się w zatłoczonych centrach miejskich.
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DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE
Z PARTNERSTWEM PUBLICZNO-PRYWATNYM
W ZAKRESIE BUDOWY PARKINGÓW
Violetta Wabińska-Chmielewska
Mgr, Zastępca Dyrektora ds. transportu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania

Streszczenie: W referacieartykule przedstawiono doświadczenia władz Miasta Poznania
przy realizacji parkingów w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiono przebieg
postępowań przetargowych dla kilku parkingów w Poznaniu. Omówiono dwa scenariusze postępowania oraz wyniki badań rynkowych. Zidentyfikowano główne przyczyny niepowodzeń w realizacji postępowań przetargowych. Ponadto zarysowano plany budowy parkingów typu parkuj i jedź
oraz parkuj i idź w Poznaniu.
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, parkingi

Wstęp – rys historyczny
Zagadnienia związane z optymalizacją parkowania w Poznaniu stanowiły
przedmiot planowania oraz działań inwestycyjnych na terenie Miasta Poznania już
od wielu lat.
Z dniem 1 lipca 1993 roku (na podstawie uchwały nr LXVIII/356/92 Rady
Miejskiej Poznania, z dnia 16.11.1992 r.) wprowadzono w ścisłym Centrum miasta Strefę Ograniczonego Postoju. Przyjęte wówczas ceny za godzinę parkowania
(5 zł) zakładały maksymalnie 90% zajętości wyznaczonych miejsc parkingowych.
Kwestię parkowania regulowała również przyjęta uchwałą Nr XXIII/269/
III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999 roku Polityka transportowa Poznania. Zobowiązano w niej władzę wykonawczą do opracowania odrębnej
Polityki Parkingowej, która ostatecznie przyjęta została uchwałą Nr XXXVIII/409/V/2008 przez Radę Miasta Poznania w dniu 10 czerwca 2008 r.
Przyjęte w polityce dość wysokie normatywy parkingowe, miały na celu przeniesienie postoju na działki potencjalnych inwestorów i odzyskanie w ten sposób
przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Utrudniając znalezienie miejsca do zaparkowania w miejscu publicznym automatycznie ogranicza się ruch samochodowy
w Centrum. We wszystkich dokumentach kierunkowych zakładano priorytet dla
transportu publicznego, zwłaszcza w części śródmiejskiej. Podstawowym środkiem
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transportu powinien być autobus lub tramwaj, w powiązaniu z podróżami pieszymi i rowerowymi).
Niewątpliwym sukcesem Miasta Poznania było skuteczne przeprowadzenie
w roku 2000 negocjacji (na podstawie Kodeksu Cywilnego – nie było jeszcze ustawy o PPP) i oddanie do użytku przez Partnera Prywatnego parkingu podziemnego pod placem Wolności. Konsekwencją umowy cywilno – prawnej z partnerem
prywatnym oraz zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach planistycznych
miasta była likwidacja miejsc parkingowych na ulicach sąsiadujących (450 miejsc
zlikwidowanych przy pojemności parkingu ça 540 miejsc postojowych), zwłaszcza
chodnikach, co przyczyniło się do odzyskania przestrzeni pasa drogowego na rzecz
pieszych i rowerzystów.
W trakcie trwania tej umowy 28 lipca 2005 roku została przyjęta przez Sejm
RP ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), która jednak nie dawała możliwości skutecznego wdrożenia formuły PPP (nie przewidziano możliwości realizacji przedsięwzięć o charakterze użyteczności publicznej),
dlatego została ona zmieniona obecnie obowiązującymi ustawami: z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
W Poznaniu tymczasem, w dniu 11 maja 2010 r., organ stanowiący przyjął
Strategię Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, w której w programie strategicznym Zrównoważony Rozwój Transportu, przewidziano m.in. dążenie do wprowadzenia sprawnie funkcjonującego systemu parkingowego poprzez m.in.:
§ poprawę jakości rozwiązań integrujących transport w Metropolii - realizowana poprzez parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride,
§ ograniczenie uciążliwości w ruchu drogowym - realizowane poprzez budowę parkingów na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania i rozszerzania SPP,
§ poprawę jakości podróży niezmotoryzowanych - realizowaną poprzez przyjazną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów z wypożyczalnią rowerów
włącznie.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w oparciu o umowę cywilno-prawną –
parking podziemny pod placem Wolności w Poznaniu.
Projekt został wdrożony, w oparciu o ideę realizacji przedsięwzięć w systemie
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego
w systemie Zaprojektuj – Buduj – Eksploatuj – Przekaż (BOOT). Przedmiotem
prowadzonych z czterema firmami negocjacji były m.in.: czas trwania umowy,
ilość miejsc parkingowych wewnątrz obiektu, ilość miejsc postojowych do zlikwidowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, a także maksymalna cena za godzinę parkowania.
Podmiot publiczny użyczał nieruchomość w centrum Poznania (prawo użytkowania na okres trzydziestu dziewięciu lat, tj. do 30 maja 2045 roku,), natomiast

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PARTNERSTWEM PUBLICZNO-PRYWATNYM W...

279

całość nakładów na realizację inwestycji ponosił Partner Prywatny (spółka zadaniowa Auto-Park Poznań Sp. z o.o., która została utworzona przez Budimex Poznań Developer Sp. z o. o. oraz Eiffaige Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
Wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny na 544 miejsca parkingowe, pomieszczenie na stację trakcyjną oraz zrewitalizowano płytę na placu Wolności. Prace budowlane prowadzono przez okres 19 miesięcy od dnia zajęcia placu
budowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 43.203.506,00 złotych.
Partner Prywatny uprawniony jest do czasowego użytkowania parkingu, który następnie zostanie przekazany Miastu. Miasto zaś zachowało prawo własności
nieruchomości wraz z nakładami na gruncie. Pomimo ustalonej w umowie maksymalnej ceny za postój w wysokości 5 zł, użytkownik zaproponował pierwotnie
promocyjną stawkę 2 zł/h postoju, a obecnie pobiera ok. 3 złotych opłaty. Tuż
przed Mistrzostwami Europy EURO 2012 zajętość parkingu (na podstawie wizji
lokalnej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta Poznania) wynosiła
ça 90% (cena 4 zł/1 godz. parkowania). Obecnie cena została obniżona, z uwagi
na okresowe zmniejszenie wykorzystania powierzchni parkingowej, spowodowane
jego wyłączeniem z użytkowania na czas mistrzostw. Dowodzi to szybkiej reakcji
na ryzyko popytu ze strony Partnera Prywatnego.

Fot. 1. Plac Wolności w Poznaniu

Partner prywatny zobowiązany jest do udostępnienia przedstawicielom Miasta,
wszystkich pomieszczeń i urządzeń parkingu w dowolnym czasie. Miasto, przez
cały okres eksploatacji, prowadzi kompleksowy monitoring poziomu wody gruntowej, zabudowy i branżowe np. dla instalacji wentylacyjnej. Miasto miało/ma
też prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z następujących powodów:
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§ dokonania bez zgody podmiotu publicznego zmian sposobu użytkowania
parkingu,
§ nie rozpoczęcia przez wykonawcę budowy w terminie 6 miesięcy od dnia
podpisania umowy (chodzi o zawieszenie jakichkolwiek czynności z równoczesnym blokowaniem placu w Centrum Poznania), pomijając okoliczności
i zdarzenia uniemożliwiające budowę, które nie leżały po stronie wykonawcy,
§ niewypełnienia przez wykonawcę zobowiązania do zapewnienia przez całą
dobę ogólnego dostępu do parkingu podziemnego.
Z chwilą wygaśnięcia prawa użytkowania nieruchomości, wygaśnie również
prawo do eksploatacji parkingu przez partnera prywatnego. Wykonawca będzie
zatem zobowiązany do przekazania Miastu parkingu wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Oczywiście zarówno
parking, jak i ww. urządzenia powinny znajdować się w stanie niepogorszonym,
wyłączając normalne zużycie w związku z normalnym użytkowaniem. W umowie
zaznaczono, że koszty związane z przekazaniem strony poniosą po połowie, a wykonawca powinien tak uregulować stosunki z osobami obsługującymi parking, by
w momencie przekazania, Miasto nie było zobligowane do ich kontynuacji.
Obecne uwarunkowania prawne
Obecnie stosowane modele PPP w Polsce wynikają z 2 ustaw:
§ Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
§ Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Nowa ustawa PPP - nowe projekty Miasta Poznań
Postępowanie na 3 parkingi w Poznaniu
W lipcu 2009 roku Miasto Poznań ogłosiło (w trybie ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub usługi) postępowanie na wybór partnera prywatnego dla
budowy 3 parkingów:
§ Parkuj i Jedź - Stróżyńskiego / Szymanowskiego – min. 580 miejsc (przed
negocjacjami 650),
§ Parkuj i Jedź - Sobieskiego – min. 450 miejsc (początkowo 600),
(dwa parkingi zlokalizowane przy pętli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, w północnej części miasta, gdzie dojazd do centrum jest możliwy w maksymalnie 15 minut)
oraz
§ Parkuj i Idź - Poznańska – min. 250 miejsc (początkowo 450),
(parking na granicy Strefy Płatnego Parkowania, w pobliżu przystanków tramwajowych i m.in. Szpitala, bezpośrednio przy granicy I ramy komunikacyjnej i ścisłego
Centrum miasta).
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W ogłoszeniu zapisano możliwość składania ofert na wszystkie bądź tylko wybrane obiekty. Na użytek własny (do wykorzystania podczas negocjacji) wykonano:
A. Wstępny podział ryzyk całego przedsięwzięcia.
B. Wstępną analizę „bankowalności” inwestycji, z uwzględnieniem inflacji.
C. Analizę ekonomiczną uwzględniającą m. in.:
§ Koszty inwestycyjne: przygotowania i projektowania, badań archeologicznych, budowy parkingu, odbudowy płyt na placach z funkcjonującymi rynkami, budowy powierzchni handlowej, budowy dworców autobusowych,
§ Koszty eksploatacji: koszty energii elektrycznej, sprzątania, ochrony,
ubezpieczenia OC, ubezpieczenia budowli, podatku od nieruchomości,
serwis urządzeń i nakłady na odtworzenie majątku,
§ Ewentualnie koszty działalności spółki zarządzającej parkingami: wynagrodzenia, koszty działalności biura,
§ Koszty finansowania: odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę
(oprocentowanie, marża, okres spłaty, karencja w spłacie),
§ Przychody z działalności parkingowej: bilety jednorazowe, bilety abonamentowe,
§ Ewentualne przychody z pozostałej działalności: wynajmu powierzchni
handlowo-usługowo-rekreacyjno-biurowej.
Potencjalnym inwestorom udostępniono wzór umowy, wstępne badania gruntowe oraz programy funkcjonalno- użytkowy poszczególnych lokalizacji, w których (każdorazowo) przewidziano możliwość przeznaczenia części powierzchni budynku na działalność handlowo – usługowo – rekreacyjno – biurową (do 2000m2).
Łączny czas trwania wszystkich czynności w ramach postępowania (od ogłoszenia do ostatecznego zamknięcia rozmów z potencjalnymi koncesjonariuszami
trwał około 1 roku, tj. od lipca 2009 do lipca 2010 roku. W negocjacjach brały
udział 3 firmy, które złożyły wstępne oferty i z którymi Miasto Poznań prowadziło
rozmowy dotyczące warunków przyszłej współpracy, a w finale zostały poproszone
o złożenie ofert ostatecznych. Z uwagi na odmowę złożenia ofert postępowanie
odwołano.
Postępowanie na plac Bernardyński
Niespełna rok później (w maju 2010 roku), Poznań ponownie ogłosił postępowanie (w tym samym trybie - ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. i po takich samych
działaniach przedinwestycyjnych jw.) na wybór Partnera Prywatnego dla parkingu
podziemnego pod placem Bernardyńskim. Projekt zakładał budowę 2-3 kondygnacyjnego parkingu, na 200-300 miejsc postojowych, zlokalizowanego w ścisłym
centrum miasta (w pobliżu Starego Rynku, szpitali i urzędów). W tej lokalizacji
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który prócz targowiska na powierzchni nie dopuszczał innej (od parkingowej) działalności na kondygnacjach podziemnych. Wpływy z działalności targowiska, były uwzględniane
jako bonus dla Partnera Prywatnego. Podobnie jak w poprzednich postępowaniach
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Miasto nie zakładało innych dopłat z budżetu do realizacji i eksploatacji parkingu. Oczekiwano natomiast, iż Partner Prywatny przeprowadzi własnym staraniem
i na własny koszt proces inwestycyjny od warunków zabudowy, poprzez projektowanie, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i późniejszą eksploatację w perspektywie maksimum 39 lat (ustawowy termin 30 lat może zostać wydłużony po
przeprowadzeniu stosownych analiz) .
Do negocjacji przystąpiły dwie firmy, które po zapoznaniu się z warunkami
brzegowymi odmówiły prowadzenia projektu bez ça 50% udziału Miasta w kosztach inwestycji. W tej sytuacji ponownie odwołano postępowanie, gdyż dalsze
procedowanie nie leżało w interesie publicznym Miasta Poznania.

Fot. 2. Plac Bernardyński w Poznaniu

Podmiot publiczny, określając w sposób przedstawiony w ogłoszeniu warunki
udzielenia koncesji na roboty budowlane dopuszczał ewentualne zaangażowanie finansowe w realizację inwestycji, lecz na poziomie minimalnym, dalekim
od oczekiwań zainteresowanych podmiotów prywatnych. Przedstawione podczas negocjacji, przez zainteresowane podmioty, stanowiska okazały się dla Miasta Poznania okolicznością nową, której nie przewidywano na etapie wszczynania postępowania.
Po zakończeniu rozmów i zamknięciu przetargu Miasto Poznań wyspecyfikowało wymieniane, podczas rozmów z partnerami prywatnymi, przyczyny niepowodzenia rozmów negocjacyjnych:
- problemy z finansowaniem - trudności związane z kredytowaniem inwestycji. Banki domagały się podpisania umowy również z Miastem (gwarancja
spłaty zobowiązań w przypadku niepowodzenia inwestycji),
- krótki okres kredytowania przez banki - 10-15 lat,
- brak dopłat ze strony Miasta,
- problemy powstałe w trakcie postępowania z całkowitą dostępnością
wszystkich gruntów przeznaczonych pod inwestycje,
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- brak formalnego potwierdzenia (decyzja Prezydenta o warunkach zabudowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy wymagania środowiskowe) dopuszczalnego zakresu realizacji inwestycji,
- ryzyko zmiany prowadzonej przez Miasto Polityki Parkingowej,
- zbyt mała skala inwestycji,
- ryzyko związane z popytem na parkingi.
Przeprowadzone rozmowy negocjacyjne z potencjalnymi oferentami na koncesję budowy parkingów pozwoliły podsumować przyczyny nieopłacalności realizacji
projektu widziane z punktu widzenia Miasta Poznania. Stwierdzono, że Firmy:
- proponują zbyt wysoki poziom oczekiwanych dopłat – nawet do 50% kosztów budowy (przenosząc znaczną część ryzyka ekonomicznego na Miasto),
ponieważ czas obowiązywania umowy oferenci określają tylko na ok. 15 lat,
- oczekują zabezpieczenia minimalnego poziomu popytu (w konsekwencji
partner prywatny przenosi ryzyka popytu na stronę publiczną),
- oczekują udzielenia przez Miasto gwarancji spłat zobowiązań z tytułu inwestycji (bezpośredni wpływ na poziom zadłużenia Miasta).
Przyjmując założenia oferentów PPP stanowi zbyt drogą formę realizacji obiektów komunalnych, ponieważ teoretycznie (pod warunkiem wykazania odpowiedniej zdolności kredytowej) samorządy mogą samodzielnie uzyskać korzystniejsze
finansowanie (pozostaje jedynie problem progu zadłużenia i popytu).
Konsekwencją przeprowadzonych negocjacji było zidentyfikowanie pewnego
rodzaju słabości potencjalnych Partnerów Prywatnych. Wyraźnie dało się zaobserwować u nich następujące cechy inwestorskie:
A. Brak zainteresowania bardziej ryzykownymi formami finansowania projektu (np. finansowanie etapowe, rolowanie kredytu).
B. Niechęć do przejęcia większości ryzyka ekonomicznego i ryzyka związanego
z popytem (oczekiwanie dopłat jako gwarancji rentowności inwestycji).
C. Niewielkie zainteresowanie zawieraniem umów na okres powyżej 20-25 lat.
D. Zbyt wysoki oczekiwany poziom zwrotu z inwestycji (12-15%) w stosunkowo krótkim czasie
W konsekwencji obu postępowań Miasto wypracowało 2 scenariusze działania
oparte na różnych zasadach współpracy:
§ Partnerstwo publiczno prywatne – wykorzystywanie dotychczasowej ścieżki, lecz ze zmianą założeń powodujących konieczność większego zaangażowania (finansowego i operacyjnego) po stronie Miasta:
- współfinansowanie inwestycji (z uwagi na decyzję EUROSTAT 18/2004,
większość ryzyk - budowy i popytu lub budowy i dostępności, powinno
pozostać po stronie partnera prywatnego),
- ograniczenie/zakaz wjazdu do określonych obszarów,
- przejęcie przez Miasto ryzyka przygotowania inwestycji, w tym np. uzyskania warunków zabudowy, decyzji środowiskowej,
- wygenerowanie dodatkowych przychodów dla partnera prywatnego
w przypadku projektów nierentownych poprzez rozszerzenie zakresu
o nieruchomości, które nie służą bezpośrednio realizacji najważniejszych
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celów podmiotu publicznego w danym przedsięwzięciu PPP, ale możliwość zabudowania nieruchomości zarówno pod cel publiczny jak i komercyjny.
§ Powołanie Spółki Miejskiej, która może współpracować z Partnerem Prywatnym i być stroną umów.
Powyższe wnioski zostały niejako potwierdzone w przeprowadzonym na zlecenie Miasta Poznania tzw. „teście rynku”.
Konsultacje z inwestorami (test rynku)
Firma Investment Support, po analizie otrzymanej dokumentacji, przygotowała memorandum wraz z ankietą. Do badania rynku wskazano 40 podmiotów które
według wiedzy konsultantów były zaangażowane w realizację projektów parkingowych, projektów PPP, które zakwalifikowano do trzech kategorii:
§ instytucji finansowych,
§ podmiotów zaangażowanych w realizację parkingów w PPP jako partnerzy
prywatni,
§ operatorów parkingowych.
W wyniku przeprowadzonych ankiet, rozmów telefonicznych etc., zarówno
wśród potencjalnych partnerów (deweloperów i operatorów), w tym m.in. Mota
- Engil, Budimex, Polimex Mostostal, Warbud, Karmar, Strabag, Pol-Aqua, Intertoll, Poland Car Parking, City Parking Group, Apcoa, Europark, jak i potencjalnych instytucji finansujących, np. PKO BP, PEKAO S.A., Bank DnB Nord,
Nordea Bank, Erste Bank, La Caixa, uzyskano potwierdzenie zasadności dotychczas podejmowanych przez Miasto Poznań działań. Pomimo fiaska postępowania,
definitywnie ustalono brak możliwości przerzucenia na Inwestorów całości ryzyka
i równocześnie potwierdzono zainteresowanie sektora prywatnego świadczeniem
usług parkingowych w formule PPP. Ostatecznie to miasto musi ponownie przeanalizować ryzyko i zweryfikować swoje dotychczasowe podejście.
Podawane przez przedstawicieli firm warunki brzegowe wskazują jednak konieczność zaangażowania finansowego podmiotu publicznego. W tym zakresie
proponowane są przez przedstawicieli rynku trzy rozwiązania:
§ udział podmiotu publicznego w płatności na rzecz partnera prywatnego/koncesjonariusza w momencie zrealizowania inwestycji (np. na poziomie zbliżonym ok. 38% nakładów do umowy koncesji zawartej przez Miasto Wrocław
z firmą Mota – Engil na realizację parkingu pod placem Nowy Targ);
§ udział podmiotu publicznego w stabilizowaniu ryzyka popytu poprzez płatności w okresie eksploatacyjnym wyrównujące deficyt w określonych widełkach (model zastosowany w przypadku umowy koncesji zawartej we Wrocławiu pomiędzy spółką miejską Hala a koncesjonariuszem – firmą Budimex);
§ przekazanie eksploatacji wraz z pożytkami ze strefy płatnego parkowania
– w całości (jak w przypadku Bielska- Białej) lub części (jak w przypadku
Katowic).
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Partnerzy Prywatni uznawali także inne źródła przychodów (np. inwestycje parasolowe), ale podkreślali znaczne ryzyko ich realizacji. Jako rozwiązanie, przedstawiciele badanych firm wskazywali też możliwość zastosowania rozwiązania pośredniego – takiego, jak w przypadku projektu we Wrocławiu – zawarcia umowy
koncesji pomiędzy spółką miejską a koncesjonariuszem, gdzie zobowiązania spółki
miejskiej nie są zaliczane do bilansu gminy a zabezpieczeniem zobowiązań koncesjodawcy wobec koncesjonariusza – w przypadku ich wystąpienia jest umowa
wsparcia zawarta przez gminę – właściciela koncesjodawcy.
Lista parkingów do realizacji w PPP
W przypadku Poznania Firma doradcza rekomendowała etapowanie realizacji
systemu parkingów miejskich w Poznaniu. W pierwszej kolejności miasto powinno przeanalizować różne warianty pod względem prawnym i finansowym. Podejmując np. decyzję o powołaniu Spółki, powinna być ona wyposażona przynajmniej
w część nieruchomości, będących funkcjonującymi parkingami buforowymi.

Rys. 1. Lokalizacje przyszłych parkingów w Poznaniu

Poniżej wskazano Parkingi możliwe do zrealizowania z ryzykiem popytu po
stronie prywatnej z wynagrodzeniem przede wszystkim będącym prawem do
pobierania pożytków z uwzględnieniem płatności Miasta. Pierwsza grupa, to
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lokalizacje przyszłych parkingów w obrębie lub dużej bliskości obecnej SPP, czyli
np.:
1. Plac Wielkopolski – parking podziemny 330 m.p. + targowisko,
2. Plac Bernardyński – parking podziemny 245 m.p. + targowisko,
3. Rynek Jeżycki – parking podziemny PARKUJ I IDŹ 380 m.p. + targowisko,
4. Dworzec Garbary – parking naziemny PARKUJ I IDŹ 280 m.p. + dw.
Autobusowy,
5. Poznańska – parking naziemny PARKUJ I IDŹ 255 m.p. + funkcje usługowo-handlowe,
6. Niska/Pułaskiego – parking naziemny PARKUJ I IDŹ 430 m.p.
Lokalizacje 4, i 6 wymagają rozszerzenia strefy płatnego parkowania na
sąsiadujące z nimi ulice, a w przypadku lokalizacji 3 – ewentualną zmianę
warunków dla części podstrefy B i podniesienie ich do warunków podstrefy A.
Wymienione lokalizacje powinny być wskazane w jednym postępowaniu
ogłoszonym w tzw. PPP w trybie koncesji, tj. na podstawie art. 4 ust. 1,
Ustawy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym – z zastosowaniem Ustawy
o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie procedury wyboru
oraz kwestii nieuregulowanych w Ustawie o PPP odnośnie umowy o PPP.
Po stronie partnera prywatnego powinny pozostać:
- zdecydowana większość elementów ryzyka budowy,
- zdecydowana większość elementów ryzyka dostępności,
- zdecydowana większość elementów ryzyka popytu.
Pozostałe lokalizacje parkingów, do realizacji w drugiej kolejności to:
7. Os. Jana III Sobieskiego – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 400 m.p.
+ usługi,
8. Szymanowskiego – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 450-500 m.p.,
9. Górczyn –parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 320 m.p. + dworzec autobusowy,
10. Miłostowo – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 420 m.p.,
11. Starołęka – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 270 m.p. + usługi,
12. Klin Dębicki,
13. Osiedle Kopernika,
14. Lotnisko Ławica,
15. Grudzieniec 2.
Lokalizacje 12-15 i dalsze (nie uwzględnione w teście rynku) – do realizacji będą
mogły być brane pod uwagę dopiero po doprowadzeniu transportu publicznego.
Wnioski z testu rynku
Żadna umowa o PPP nie przenosi całości ryzyka budowy oraz ryzyka dostępności lub popytu na jedną ze stron umowy. Dlatego zgodnie z wytycznymi Eurostat
oraz EPEC – Centrum Kompetencji przy EBI zaleca się przeprowadzenie analizy
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i wyceny ryzyka. Analiza ma charakter wartościowy a nie tylko jakościowy. Należy
pokazać skutki zapisów umownych w oparciu o przedstawione wcześniej wyliczenia modelu finansowego (także modelu finansowego „najlepszego” oferenta).
W przypadku braku jakiejkolwiek analizy ryzyka projekt i aktywa zaliczane są
do bilansu podmiotu publicznego i obciążają jego aktywa. W opisie potrzeb i wymagań należy wskazać, iż obszarem negocjacji będą wszelkie aspekty finansowe,
w szczególności zaś:
- stabilizowanie ryzyka popytu przez Miasto w okresie eksploatacji (płatności),
- udział JST w przychodach z Przedsięwzięcia, przy czym opcja nieruchomości tzw. parasolowych nie musi stanowić atrakcji dla partnerów,
- ustanowienie systemu rekompensat w przypadku wystąpienia zawinionych
przez miasto zdarzeń,
- model rozliczenia umowy w przypadku przedterminowego rozwiązania
umowy o PPP.
Z punktu widzenia korzystnego dla miasta wariantu realizacji przedsięwzięcia
istotna jest wiedza w zakresie popytu. Analizy popytu umożliwiłyby łatwiejsze
wyselekcjonowanie odpowiednich kombinacji realizacji parkingów.
Podsumowanie
Priorytetowymi inwestycjami w ramach polityki parkingowej miasta są przedsięwzięcia mające na celu systematyczny i efektywny rozwój parkingów „Parkuj
i Jedź” oraz „Parkuj i Idź”, czyli realizacja założeń polityki transportowej Poznania,
mającej na celu odciążenie miasta z napływu samochodów osobowych i zwiększenie liczby podróży komunikacją publiczną.
Pomimo dotychczasowych niepowodzeń w kwestii budowy parkingów, nadal
dążymy (jak widać po stałej i nieustępliwej pracy struktur miejskich) do tego, aby
w Poznaniu powstał system parkingów. W ten sposób wpłyniemy na sprawę uporządkowania parkowania w Centrum oraz zachęcimy do korzystania z transportu
publicznego dzisiejszych kierowców, którzy mając wyznaczone lokalizacje parkingowe, będą mogli zostawić samochód na obrzeżach miasta. Przykład funkcjonującego parkingu pod placem Wolności pokazuje, że ten sposób parkowania znajduje
licznych użytkowników i można dzięki temu poprawić porządek i ład przestrzenny
w Śródmieściu. Podpisana umowa z Partnerem Prywatnym i prowadzona przez
niego działalność pokazuje również, że współpraca jest możliwa i korzystają na
niej obie strony. Miasto chciałoby wybudować kolejne parkingi, jednak, o czym
mówi otwarcie podczas spotkań z inwestorami, w sposób jak najmniej obciążający budżet oraz „stopień zadłużenia” Poznania. Takie stanowisko jest oczywiste,
natomiast nie wyklucza się negocjacji z inwestorami we wszystkich sprawach wiążących się z tym zagadnieniem, nie tylko finansowych, ale także tych związanych
z polityką parkingową miasta oraz działaniami przedinwestycyjnymi (analizy po-
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pytu, badania gruntu, decyzje administracyjne). Wykonany, przez zewnętrznego
eksperta, test rynku branży parkingowej wskazał kilka dróg, jakie aktualnie może
obrać Miasto Poznań, aby móc zrealizować budowę systemu parkingów w Poznaniu. Wewnętrzne analizy również wykazały, jakie lokalizacje parkingów mogą być
najbardziej atrakcyjne dla inwestorów prywatnych co skłania nas do przygotowania kolejnych postępowań.
Mając świadomość konieczności przygotowywania szeregu dokumentów na
etapie przedinwestycyjnym Miasto Poznań bierze udział w konkursie dotacji na
działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania
współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla zadania pn. „Badanie powiązań
funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP”. Jako
rezultat tego projektu, oprócz szeregu analiz oraz pomiarów i badań dotyczących
zachowań parkingowych mieszkańców, zaplanowano przygotowanie takich dokumentów jak: analizy popytu na parkingi, koncepcje przestrzenne, badania geotechniczne czy programy funkcjonalno-użytkowe, które będą cennym wkładem
własnym miasta w kolejnych postępowaniach koncesyjnych (lub przetargach na
wybór Partnera Prywatnego do współpracy z Poznaniem w dziedzinie budowy
parkingów).
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Streszczenie. Referat omawia obowiązujące rozwiązania prawne dla realizacji projektów
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz kwestie funkcjonowania stref płatnego parkowania w polskich miastach.
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, strefy płatnego parkowania

Potrzeba stworzenia bardziej przyjaznych, uproszczonych i uniwersalnych rozwiązań prawnych dla realizacji projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przyczyniła się do uchwalenia 19 grudnia 2008 r. nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, która została podpisana przez Prezydenta w dniu
6 stycznia 2008 r. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasową z dnia 28 lipca 2005 r.
Zapisy poprzedniej ustawy uniemożliwiały w praktyce realizację jakichkolwiek
projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co zresztą znalazło wyraz w braku realizacji zadań publicznych w tej formule. Głównymi mankamentami tej ustawy były przede wszystkim: konieczność wskazania wyższości tej formuły nad innymi dostępnymi modelami działania, konieczność dokonania szczegółowych analiz i wyliczeń ekonomicznych uzasadniających wybór metody PPP
przez podmiot publiczny, definiowanie przedsięwzięcia w ścisłym związku z celem
publicznym, szczegółowe określenie elementów umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ograniczenie katalogu podmiotów publicznych.
Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian, które spowodowały, że metoda realizacji inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego znajduje
obecnie, a wydaje się że tendencja będzie rosnąca, coraz większe zainteresowanie
zarówno wśród podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych.
Nowa ustawa w szczególności:
- wyeliminowała zbędne obciążenia administracyjne;
- zlikwidowała nadmierne ograniczenia biurokratyczne;
- przyznała podmiotom większą swobodę kształtowania partnerstwa;
- pomimo liberalizacji zapewnia znaczną ochronę uzasadnionych interesów
prywatnych;
- zapewnia zgodność z prawem unijnym;
- zwiększa katalog podmiotów publicznych;
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- wprowadza ogólną oderwaną od celu definicję przedsięwzięcia;
- przyznała podmiotowi publicznemu nowe uprawnienia kontrolne;
- zmniejszyła ilość obowiązków podmiotu publicznego poprzez ich racjonalizację.
Obowiązująca ustawa definiuje pojęcie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
(PPP) w art. 1 ust. 2 jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Przedmiotem partnerstwa zgodnie z ustawą są:
- budowa lub remont obiektu budowlanego;
- świadczenie usług;
- wykonanie dzieła;
- inne świadczenie.
Przedmiot Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powinien być połączony z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany
do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego.
Na podstawie przepisów ustawy oraz bogatego doświadczenia w Europie Zachodniej oraz Ameryce Płn. można określić, że przedmiotem projektów PPP powinny być zadania będące dotychczas w domenie sektora publicznego, w wyniku
których powstaje infrastruktura pozwalająca uzyskać zwrot poniesionych nakładów np. drogi, mosty, więzienia, baseny, płatne parkingi itp. Realizacja projektów
PPP w swoim zamyśle powinna powodować oszczędność w wydatkach podmiotu
publicznego, właściwą realizację słusznych społecznie przedsięwzięć oraz ułatwiać
pozyskanie kapitału prywatnego.
Ustawa definiuje podział zadań pomiędzy partnera prywatnego, a partnera publicznego w procesie realizacji przedsięwzięcia w następujący sposób:
Podmiot publiczny:
- określenie zadania, które ma być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
- nadzorowanie realizowanego przedsięwzięcia;
- dokonanie ewentualnego wkładu (np. nieruchomości);
- ewentualne wynagrodzenie dla partnera prywatnego;
- ewentualna dopłata dla partnera prywatnego.
Podmiot prywatny:
- realizacja inwestycji w umówionym terminie;
- utrzymanie powstałej infrastruktury;
- zarządzanie powstałą infrastrukturą w okresie, który pozwoli osiągnąć zwrot
poniesionych nakładów;
- ponoszenie ryzyka biznesu.
Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym przewiduje różne formy prawne
współpracy podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym, są to: umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (prostsze przedsięwzięcia), spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa (podmiot publiczny
może być tylko komandytariuszem), spółka komandytowo-akcyjna (podmiot pu-
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bliczny może być tylko akcjonariuszem). Wskazanie w ustawie tych wszystkich
form prawnej współpracy wskazuje na dużą elastyczność i otwartość ustawodawcy
na sposoby współpracy podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym w ramach
PPP. Wybór partnera prywatnego następuje na podstawie: ustawy o koncesji na
roboty budowlane lub usługi, ustawy prawo zamówień publicznych, a w niektórych przypadkach ustawy o gospodarce nieruchomościami. W trakcie procedury
wyboru partnera prywatnego powinny obowiązywać zasady uczciwej konkurencji,
równego traktowania podmiotów, przejrzystości, proporcjonalności.
Podmiot publiczny w trakcie wyboru partnera prywatnego powinien kierować
się kryteriami obligatoryjnymi oraz fakultatywnymi wskazanymi przez ustawę:
Kryteria obligatoryjne:
- podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym;
- terminy i wysokość przewidywanych płatności od podmiotu publicznego.
Kryteria fakultatywne:
- podział dochodów pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego;
- stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego;
- efektywność realizacji przedsięwzięcia;
- jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom technologii przedsięwzięcia.
Drugim aspektem faktycznym i prawnym wymagającym przedstawienia ze
względu na przedmiot wykładu jest kwestia funkcjonowania stref płatnego parkowania w polskich miastach.
Zarządcy dróg, w których zakresie obowiązków leży administrowanie strefami
płatnego parkowania (SPP) w polskich miastach napotykają na szereg problemów
w trakcie realizacji zadań związanych z płatnym parkowaniem w centrach miast,
w szczególności są to przeszkody natury:
- prawnej;
- organizacyjnej;
- administracyjnej;
- finansowej;
- społecznej.
Istota funkcjonowania stref płatnego parkowania na terenie miast została zdefiniowana przez ustawodawcę w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (Dz. U. z 2007r., nr 19, poz. 115 z późn. Zm.). W art. 13 ust. 1 pkt. 1
ustawodawca wskazuje, że korzystający z dróg publicznych obowiązani SA do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania (SPP), a w art. 13 b ust. 1, że opłatę za parkowanie
w strefie płatnego parkowania pobiera się za parkowanie w wyznaczonym miejscu,
w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.
Strefę płatnego parkowania zgodnie z jej definicją wprowadza się na obszarach
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają
to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów
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samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności
w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub
wprowadzenia preferencji komunikacji zbiorowej. Jak widać legalna definicja SPP
szereguje jej funkcjonowanie w zakresie szeroko rozumianych zadań administracji
głównie samorządowej. Możliwość wprowadzenia opłat za parkowanie oznacza,
że SPP może zostać powołana zarówno w obrębie dróg gminnych, powiatowych,
wojewódzkich, jak i krajowych. Czynnikiem różnicującym będzie organ zarządzający drogą.
W art. 13 b ust. 7 ustawodawca wskazuje, że opłatę za parkowanie w strefie
płatnego parkowania pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca
drogi, podobne brzmienie ma art. 13 f ust. 3, który wskazuje, że opłatę dodatkową
za nieuiszczenie opłat w strefie płatnego parkowania, której wysokość ustala Rada
Gminy pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi. Zapisy
ustawy dotyczące podmiotu, który pobiera wymienione opłaty powodują poważne
problemy interpretacyjne, które w praktyce sprowadzają się do kwestii możliwości
prowadzenia SPP przez podmioty prywatne (wyspecjalizowane firmy), a w szczególności do pobierania opłat oraz wystawiania zawiadomień o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej.
Genezy pojawienia się problematycznych zapisów w ustawie o drogach publicznych należy szukać w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia
2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 214 poz.1816). Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zapis obowiązującej wówczas ustawy (art. 13 ust. 4) delegując na Radę
Ministrów uprawnienia do uszczegółowienia zasad pobierania opłat za parkowanie
w SPP i orzekł o jego niezgodności z art. 217 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ze względu na publicznoprawny charakter tych opłat, ich uregulowanie powinno nastąpić aktem rangi ustawowej. Niekonstytucyjne przepisy
ustawy o drogach publicznych utraciły moc 30 listopada 2003 r. Konieczność dokonania nowelizacji znalazła wyraz w ustawie z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2003 r., nr 200, poz. 1953). To właśnie wskazana nowelizacja przyniosła zmiany,
które dzisiaj stwarzają praktyczne problemy. Interpretacja literalna tych zapisów
spowodowała rozwiązanie przez niektórych zarządców dróg umów z profesjonalnymi firmami, które zajmowały się poborem opłat przekazywanych następnie zarządcy dróg w SPP. Sytuacja ta spowodowała brak możliwości prowadzenia i administrowania SPP przez wyspecjalizowane i powołane do tego typu działalności
firmy oraz spowodowała konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu oraz
ponoszenia dodatkowych kosztów przez organy administracji publicznej związanych z funkcjonowaniem SPP. W innych przypadkach organy administracji stały
na stanowisku (aprobowanym przez autora), że ustawodawca miał na myśli nie
fizyczny pobór opłat, a fakt czyj przychód stanowią pobrane opłaty czy to w formie
opłat podstawowych czy też opłat dodatkowych, w tym przypadku przedsiębiorca
prywatny wykonuje fizyczne czynności poboru opłat przekazując zebrane środki
na rachunek podmiotu publicznego gdzie stanowią one jego bezpośredni przychód, a zapłata za wykonaną usługę następuje odrębnym tytułem.
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Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że administrowanie SPP jest skomplikowanym kompleksem czynności, na które składają się następujące elementy:
- zagadnienia inżynierii ruchu;
- specjalistyczne oprogramowanie;
- integracja systemów informatycznych;
- specjalistyczne urządzenia elektroniczne i informatyczne;
- czynności fizyczne (kontrola, serwis, obsługa);
- kwestie prawne (reklamacje, odwołania, interpretacja przepisów prawa
miejscowego);
- montaż finansowy;
- ryzyko biznesowe przedsięwzięcia;
- zarządzanie projektem.
Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka modeli obsługi SPP:
- zarządca drogi samodzielnie obsługuje i zarządza SPP;
- zarządca drogi zleca całą obsługę i zarządzanie SPP wyspecjalizowanej firmie;
- modele mieszane, w których zarządca drogi i firma prywatna wspólnie obsługują SPP (dzieląc się obowiązkami).
Wszystkie wymienione modele obsługi SPP odbywają się na zasadzie udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Na gruncie analizy ustawy o drogach publicznych należy zwrócić uwagę na
przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do realizacji przedsięwzięć w ramach PPP.
Art. 13h ustawy o drogach wskazuje, że w przypadku zawarcia umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym opłaty za parkowanie w SPP oraz opłatę dodatkową może pobierać partner prywatny, natomiast art. 22 pkt. 2a tejże ustawy
umożliwia oddanie partnerowi prywatnemu w najem, dzierżawę lub pod innym
tytułem prawnym nieruchomości leżące w pasie drogowym w celu wykonywania
działalności. Mamy więc w ustawie o drogach publicznych bezpośrednie odesłanie do przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, co więcej w przypadku
zawarcia takiej umowy w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na obsłudze
SPP, przychody SPP mogą stanowić bezpośrednie przychody przedsiębiorcy prywatnego, a obszar SPP leżący przecież w pasie drogowym może on otrzymać np.
w dzierżawę (co jest niedopuszczalne w innych przypadkach).
Przytoczone przepisy ustawy o drogach publicznych stanowią doskonałe wyjście z sytuacji problemów interpretacyjnych. Administrowanie i obsługa SPP
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wydaje się być doskonałym rozwiązaniem w przypadku, kiedy podmiot publiczny z różnych względów, o których
mowa powyżej, nie chce samodzielnie prowadzić SPP tylko zamierza zlecić jej profesjonalną obsługę wyspecjalizowanej firmie prywatnej.
Rozwiązanie wskazane powyżej doskonale może być stosowane do realizacji
przedsięwzięć szerszych polegających na projektach, które łączą w sobie organizację i obsługę SPP oraz budowę i eksploatację parkingów, które należą do SPP,
a znajdują się w centrach miast i służą realizacji potrzeb społecznych polegających
na zapewnieniu miejsc postojowych (parkingi wielopoziomowe, podziemne, bufo-
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rowe). Bardzo łatwo wyobrazić sobie zastosowanie w Polsce rozwiązań przyjętych
z powodzeniem na zachodzie Europy, w których z powodzeniem obydwa typy parkingów, ich tworzenie i obsługa zlecane są podmiotom prywatnym. Rozwiązanie
to umożliwia pozyskanie przez podmiot publiczny odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji parkingowych, gdzie koszty tych inwestycji stanowią
niejednokrotnie przeszkodę w związku z ograniczonymi budżetami publicznymi
oraz zapewniają profesjonalną obsługę całego śródmiejskiego systemu parkowania.
W ramach opisywanego modelu współdziałania do zadań partnera prywatnego
należałyby:
- określenie potrzeb i celów funkcjonowania SPP w danym mieście przy
uwzględnieniu regionalnej polityki parkingowej;
- określenie technicznego modelu poboru opłat za parkowanie;
- dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury do obsługi SPP;
- stworzenie niezbędnych projektów inżynieryjnych;
- oznakowanie SPP;
- bieżąca obsługa i administrowanie SPP;
- kontrola wnoszenia opłat.
Do zadań partnera publicznego należałyby natomiast następujące zagadnienia:
- udostępnienie obszaru SPP (w ramach oddzielnego stosunku prawnego);
- czynności związane z egzekucją opłat dodatkowych;
- wykonywanie czynności kontrolnych i nadzorczych nad realizacją projektu;
- ewentualny udział w stratach powstałych w trakcie realizacji projektu przez
dokonanie wpłat oraz dopłat.
Współcześnie w Europie Zachodniej obowiązującym trendem w zakresie obsługi SPP jest wspomniane już wyżej łączenie usług polegających na obsłudze i wyposażeniu SPP (on street) z budową i obsługą parkingów zamkniętych (off street)
oraz zlecenie tego typu usług specjalistycznym firmom sektora prywatnego przy
jednoczesnym wydłużaniu okresu, na który udzielane są tego typu usługi. Trendy
te oczywiście skierowane są na uzyskanie oszczędności oraz zachęcenie podmiotów
prywatnych do realizacji tego typu inwestycji, które związane są z ponoszeniem
dużych nakładów kapitałowych.
Wydaje się, że polski rynek obsługi parkingów miejskich czeka podobny los,
który z całą pewnością przyczyni się do podniesienia jakości obsługi polskich parkingów oraz co ważne obecnie przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc parkingowych w centrach polskich miast.
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Petro Horbachov, Vitalii Naumov, Olga Svichynska, Model wyboru przez
pasażera trasy przemieszczenia się do miejsca pracy w warunkach dużego miasta
Kazimierz Jamroz, Modelowanie wskaźnika motoryzacji na poziomie krajowym
Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbiński, Lucyna Gumińska, Wojciech Kustra,
Zastosowanie wielopoziomowego modelu ruchu dla systemu TRISTAR
Łukasz Kowalski, Anna Łobodzińska, Gergő Szabó, Wykorzystanie funkcji
oporu przestrzeni w programowaniu rozbudowy sieci dróg rowerowych
w Krakowie

2 (98)

5-18

2 (98)

19-32

2 (98)

33-48

1 (97)

5-20

2 (98)

49-86

1 (97)

21-40

1 (97)

41-54

1 (97)

55-64

1 (97)

65-76

2 (98)

88-98

1 (97)

77-100

2 (98)

99-110

2 (98)

111-120

1 (97)

101-116

2 (98)

121-132
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Andrzej Krych, Modularne komponenty systemowe dla potrzeb analiz
transportowych – zarys projektu MOSTAR
Andrzej Krych, Marek Cejrowski, Szymon Fierek, Mariusz Kaczmarek,
Andrzej Maćkowiak, Karsten McFarland, Jacek Thiem, Jacek Żak,
Wielopoziomowe struktury syntetyczne a struktury dedykowane w modelowaniu
i prognozowaniu potoków ruchu
Rafał Kucharski, Tło teoretyczne dla adaptacyjnego, dynamicznego modelu
wyboru ścieżki w modelu ruchu
Katarzyna Nosal, Zastosowanie modeli logitowych do oceny wpływu
instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych
Bartłomiej Piątkowski, Michał Maciejewski, Zastosowanie map OSM
w budowie modelu sieci dla aglomeracji poznańskiej
Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz, Ruchotwórczość
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie
Trójmiasta
Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz, Tomasz Budziszewski,
Problemy modelowania liczby podróży generowanych i absorbowanych na
przykładzie Gdańska
Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Długość podróży w prognozowaniu zmian
potencjałowej dostępności drogowej na przykładzie dwóch odcinków autostrady
A2
Andrzej Rudnicki, Przyczynek do wartościowania atrybutów podróży
w miejskim transporcie zbiorowym
Joanna Sarbiewska, Adam Konarski, Michał Mokrzański, Tworzenie modeli
podróży na przykładzie Szczecina
Andrew P. Tarko, Andrzej Szarata, Modelowanie natężenia ruchu na drogach
lokalnych w Stanie Indiana
Andrew P. Tarko, A Traffic Demand Model for Local Roads with Cellular
Network Decomposition and High-resolution Land Use Representation
Jacek Thiem, Zastosowanie teorii gier przy rozwiązywaniu konfliktów
z wykorzystaniem modeli podróży
Andrzej Waltz, Wykorzystanie krajowych modeli sieci transportowych do
prognozowania kolejowych przewozów pasażerskich
Andrzej Zalewski, Prognozowanie turystycznego ruchu rowerowego
Marcin Zawisza, Krzysztof Maciasz, Tomasz Budziszewski, Krystian Birr,
Kazimierz Jamroz, Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego
i czasu podróży na przykładzie Gdańska
Michał Żądło, Wpływ gęstości podziału na rejony komunikacyjne na wyniki
prognozy ruchu
Renata Żochowska, Grzegorz Karoń, Przegląd literatury na temat zjawiska
kongestii i zakłóceń ruchu w systemie transportowym miasta w aspekcie
modelowania podróży
Andrzej Żurkowski, Zastosowanie modelu „cena-czas” do szacowania
podziału zadań przewozowych w podróżach międzyaglomeracyjnych

1 (97)

117-122

1 (97)

123-158

2 (98)

133-150

2 (98)

151-162

2 (98)

163-178

2 (98)

179-194

1 (97)

159-172

1 (97)

173-192

2 (98)

195-210

1 (97)

193-208

1 (97)

209-220

1 (97)

221-234

2 (98)

211-220

2 (98)

221-238

2 (98)

239-250

1 (97)

245-256

2 (98)

251-276

2 (98)

277-286
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY
W TRANSPORCIE SZYNOWYM - zeszyt nr 3 (99)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ZARZĄDZANIA

Autorzy, tytuł artykułu
Henryk Bałuch, Maria Bałuch, Celowość zastosowania metod oceny ryzyka
w budownictwie kolejowym
Roman Bogacz, Włodzimierz Czyczuła, Jacek Konop, Monitorowanie stanu toru
pojazdami szynowymi wyposażonymi w czujniki przyspieszeń na korpusach łożysk
zestawów kołowych
Przemysław Brona, Robert Kruk, Terminale intermodalne wzdłuż kolejowych ciągów
transportowych wschód-zachód – stan obecny i kierunki rozwoju
Adam Bugaj, Wstępna analiza możliwości wspomagania pracowników linii kolejowych
w prowadzeniu dokumentacji mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu
Radosław Burak-Romanowski, Andrzej Kazimierski, Nowoczesne systemy
zarządzania urządzeniami elektroenergetyki kolejowej
Piotr Chrostowski, Problemy analizy procesu postępowania degradacji geometrycznej
toru kolejowego
Andrzej Chyba, Procesowe prezentowanie metod prowadzenia ruchu kolejowego
Andrzej Chyba, Paweł Okrzesik, Maciej Puchała, Sabina Puławska, Zastosowanie
komputerowego symulatora przekaźnikowych urządzeń srk typu E dla potrzeb kształcenia
dyżurnych ruchu i możliwości jego rozbudowy
Tomasz Czauderna, Analiza przestrzennego układu dwóch sprzęgieł 4-cięgłowych
stosowanych w niskopodłogowych tramwajach
Adam Dąbrowski, Założenia Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą PKP
PLK S.A. na przykładzie infrastruktury drogowej
Igor Gisterek, Propozycja rewitalizacji linii kolejowej nr 285 Wrocław – Świdnica dla
potrzeb tramwaju dwusystemowego
Krzysztof Grochowski, Juliusz Karolak, Wybrane problemy związane z blokadami
półsamoczynnymi
Krzysztof Grochowski, Leszek Konopiński, Wiesław Zabłocki, Wybrane zagadnienia
sterowania ruchem pociągów na przykładzie SOP
Kamil Hajduk, Nowoczesne spojrzenie na proces walki z hałasem kolejowym
Maciej Jamka, Michał Strach, Trygonometryczny pomiar wysokości – możliwości
i ograniczenia metody w geodezji kolejowej
Jacek Kawalec, Możliwości wykorzystania georusztów dla celów racjonalizacji kosztów
budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej
Kazimierz Kłosek, Geosiatki komórkowe w budownictwie komunikacyjnym
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Program komputerowy do projektowania zmiany
kierunku trasy kolejowej
Władysław Koc, Katarzyna Palikowska, Analiza sposobów modelowania krzywizny
− krzywe Bezier a metoda analityczna
Andrzej Kochan, Poziomy symulacji rzeczywistego ruchu pociągów
Marek Krużyński, Ewelina Kwiatkowska, Badania eksperymentalne podtorza
kolejowego
Elżbieta Pilecka, Mirosława Bazarnik, Aleksandra Pawlak-Burakowska, Osuwisko
na linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków w Sadowiu – nowe możliwości monitorowania
Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski, Wzmocnienie podtorza warstwą ochronną
o ustalonej grubości
Juliusz Sołkowski, Sergiusz Lisowski, Aleksandra Pawlak, Maciej Jamka, Zarys
metodyki badania sztywności nawierzchni i podtorza w strefach przejściowych do
obiektów inżynierskich oraz na obiektach
Grzegorz Stencel, Ocena jakości geometrycznej torów i rozjazdów na zmodernizowanych
liniach kolejowych

Strony
5-18
19-34
35-48
49-56
57-70
71-82
83-90
91-102
103-118
119-136
137-150
151-156
157-166
167-180
181-190
191-202
203-212
213-224
225-238
239-248
249-258
259-277
278-284
285-310
311-320
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26
27
28
29

Kamila Szwaczkiewicz, Koncepcja zastosowania algorytmów genetycznych przy
modernizacji układów geometrycznych
Andrzej Uznański, Analiza istotności wsparcia systemem GLONASS pomiarów
satelitarnych RTK GPS na obszarach kolejowych
Jerzy Zariczny, Sławomir Grulkowski, Charakterystyka wad 227 squat wykrytych na
linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew
Andrzej Żurkowski, Przewozy aglomeracyjne i regionalne jako element systemowej
organizacji przewozów pasażerskich

Alfabetyczny wykaz autorów w 2012 roku
Lp.
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3
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Nazwisko i imię
Bałuch Henryk
Bałuch Maria
Bauer Marek
Bazarnik Mirosława
Birr Krystian

6
7
8
9
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11

Błażków Daniel
Bobowski Zygmunt
Bogacz Roman
Brona Przemysław
Brzuchowska Jadwiga
Budziszewski Tomasz

12
13
14
15
16

Bugaj Adam
Burak-Romanowski Radosław
Cejrowski Marek
Celiński Ireneusz
Chrostowski Piotr

17

Chyba Andrzej

18
19
20
21
22

Czauderna Tomasz
Czyczuła Włodzimierz
Dąbrowski Adam
Dudek Mariusz
Dybicz Tomasz

23
24

Faron Aleksandra
Fierek Szymon

25
26
27

Gisterek Igor
Glogowski Christoph
Grochowski Krzysztof

28
29
30

Grulkowski Sławomir
Gumińska Lucyna
Hajduk Kamil

Nr
3(99)
3(99)
2(98)
3(99)
1(97)
2(98)
2(98)
2(98)
3(99)
3(99)
1(97)
1(97)
1(97)
2(98)
3(99)
3(99)
1(97)
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3(99)
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3(99)
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3(99)
3(99)
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1(97)
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1(97)
2(98)
3(99)
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3(99)
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1(97)
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31
32

Horbachov Petro
Jamka Maciej

33

Jamroz Kazimierz

34
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40

Kaczmarek Mariusz
Karolak Juliusz
Karoń Grzegorz
Kawalec Jacek
Kazimierski Andrzej
Kłosek Kazimierz
Koc Władysław

41
42
43
44
45
46
47
48

Kochan Andrzej
Konarski Adam
Konop Jacek
Konopiński Leszek
Kowalski Łukasz
Kruk Robert
Krużyński Marek
Krych Andrzej
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55
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Kucharski Rafał
Kustra Wojciech
Kwiatkowska Ewelina
Lisowski Sergiusz
Łobodzińska Anna
Maciasz Krzysztof
Maciejewski Michał
Maćkowiak Andrzej
McFarland Karsten
Mokrzański Michał
Naumov Vitalii
Nosal Katarzyna
Okrzesik Paweł
Oskarbiński Jacek
Palikowska Katarzyna
Pawlak-Burakowska Aleksandra
Pawłowski Michał
Piątkowski Bartłomiej
Pilecka Elżbieta
Puchała Maciej
Puławska Sabina
Romanowska Aleksandra

2(98)
3(99)
3(99)
1(97)
1(97)
1(97)
2(98)
2(98)
2(98)
1(97)
3(99)
2(98)
3(99)
3(99)
3(99)
3(99)
3(99)
3(99)
1(97)
3(99)
3(99)
2(98)
3(99)
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3(99)
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1(97)
1(97)
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3(99)
3(99)
3(99)
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181-190
285-310
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19-34
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
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84
85

Rosik Piotr
Rudnicki Andrzej
Sarbiewska Joanna
Sierpiński Grzegorz
Siewczyński Łucjan
Sławski Jerzy
Sołkowski Juliusz
Stencel Grzegorz
Stępniak Marcin
Strach Michał
Suchorzewski Wojciech
Svichynska Olga
Szabó Gergő
Szarata Andrzej

86
87

Szwaczkiewicz Kamila
Tarko Andrew P.

88

Thiem Jacek

89
90
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92
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94
95
96

Uznański Andrzej
Waltz Andrzej
Zabłocki Wiesław
Zalewski Andrzej
Zariczny Jerzy
Zawisza Marcin
Zawisza Marcin
Zipser Tadeusz
Żak Jacek

97
98
99
100

Żądło Michał
Żochowska Renata
Żurkowski Andrzej
Żurkowski Andrzej

1(97)
2(98)
1(97)
2(98)
3(99)
1(97)
3(99)
3(99)
1(97)
3(99)
1(97)
2(98)
2(98)
1(97)
2(98)
3(99)
1(97)
1(97)
1(97)
2(98)
3(99)
2(98)
3(99)
2(98)
3(99)
1(97)
2(98)
1(97)
1(97)
2(98)
1(97)
2(98)
2(98)
3(99)

Alfabetyczny wykaz recenzentów w 2012 roku
Henryk Bałuch
Antoni Barbacki
Roman Bogacz
Włodzimierz Czyczuła
Kazimierz Furtak
Kazimierz Kłosek
Władysław Koc
Marek Krużyński
Marcin Ligas

Tomasz Lipecki
Anna Piątkowska
Elżbieta Pilecka
Łucjan Siewczyński
Wiesław Starowicz
Kazimierz Towpik
Wiesław Zabłocki
Andrzej Żurkowski
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5-20
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173-192
181-190
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209-220
87-98
321-332
209-220
221-234
123-158
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157-166
239-250
349-364
235-244
19-32
77-100
123-158
87-98
245-256
251-276
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365-376

INFORMACJE
FIRM
PRZEDSIĘBIORSTW
I ORGANIZACJI

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)
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Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 19901993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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)
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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)
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)
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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
norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 58, 2003, s. 488)
Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003,
s. 304)
Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim
rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
62, 2004, s.328)
Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63,
2004, s. 232)
XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65,
2004, s. 340)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004,
s. 320)
Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
67, 2005, s. 418)
Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68,
2005, s.280)
Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn
Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
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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)
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)
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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)

Poszczególne Zeszyty Naukowo-Techniczne można kupić
w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie,
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków,
tel. (012) 658-93-72, 658-93-74, fax 659-00-76,
e-mail: krakow@sitk.org.pl

The friendly face of parking

Jak opłaca się parkowanie?
Bardzo.

Parkowanie to problem dotyczący • City Parking Group S.A.
to inwestycje w 60 miastach Polski,
wszystkich europejskich miast.
Czech i Słowacji.
Deficyt miejsc postojowych wyraża • City Parking Group S.A.
profesjonalnie obsługuje 80.000
się w tysiącach.
miejsc parkingowych.
Taka sytuacja trwa już od wielu lat. • City Parking Group S.A.
działa z sukcesem już od 20 lat.
City Parking Group to zespół, który wie, że parkowanie jest problemem.
Jego rozwiązywanie zawsze się opłaca.

City Parking Group S.A.
ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz,
tel/fax. +48 (56) 643 00 22,
Infolinia: 801 980 002 *
e-mail: biuro@citypg.pl

*opłata wg stawek operatora

www.cityparkinggroup.com

Kompleksowe
systemy posadzkowe
na powierzchnie parkingowe
•
•
•
•
•

Nowe powierzchnie parkingowe
Modernizacja istniejących parkingów
Odporność mechaniczna i chemiczna
Wodoszczelne systemy
Szeroka gama kolorów

Sika Poland Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
tel. (22) 31 00 700, e-mail: sika.poland@pl.sika.com, www.sika.pl

