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Samochód w mieście - problem

Wzrost motoryzacji ➔ zapotrzebowanie na sieć dróg i parkingi

Doświadczenia miast krajów najbardziej rozwiniętych: brak 
możliwości stworzenia sieci drogowej  i  parkingów  
umożliwiających swobodne użytkowanie samochodu  we 
wszystkich obszarach .

Największe wyzwanie: obszary śródmiejskie.     

Działania: oferta transportu zbiorowego (wsparcie finansowe), 
systemy zarządzania ruchem (ITS), polityka parkingowa. Opłaty 
za wjazd i parkowanie.  

Kryteria oceny: korzyści i koszty  społeczne, ekonomiczne i 
środowiskowe.  

Wyzwania: spełnienie oczekiwań interesariuszy, uzyskanie 
akceptacji dla racjonalnej polityki.  
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Środki polityki parkowania

TYPICAL MEASURES!!!!    Projekt PARK4SUMP

• Maksymalne wskaźniki liczby miejsc parkingowych 

• Inteligentne systemy kontroli 

• Inteligentne systemy poboru opłat

• System opłat dostosowany do podaży miejsc parkingowych

• Przeznaczanie dochodów z poboru opłat na zrównoważony 
transport

• Włączenie polityki parkingowej w SUMP

• Parkingi dla rowerów na przestrzeniach publicznych

• Włączenie parkowania do MaaS

• Kampanie informacyjne
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Kilka punktów widzenia

• Mieszkańcy: stali, czasowi/napływowi, grupy 
wiekowe, zamożność 

• Zatrudnieni
• Pracodawcy
• Biznes: zlokalizowany w obszarze,               

inwestorzy/deweloperzy, operatorzy  SPP
• Goście/turyści
• Decydenci: politycy, „urzędnicy” 
• Eksperci  
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Społeczny punkt widzenia *)

„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,

*) Jan Friedberg. Metodyka opracowywania polityki parkingowej, 2013
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Społeczny punkt widzenia cd *)
4) związane z dojazdami w celach bytowych (zakupy, 
załatwianie spraw urzędowych) są trudne do ograniczenia ze 
względu na wygodę i bezpieczeństwo, 

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.” 

*)Jan Friedberg. Metodyka opracowywania polityki parkingowej,2013
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Samochód w śródmieściu
– kluczowy problem
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Warszawa 2003

Plany zagospodarowania przestrzennego: normatyw 
parkingowy - strefy „nie więcej niż”, „nie mniej niż”. 

SPPN  od 1999 roku  

XII 2003: Luka prawna, 10-dniowa przerwa w poborze opłat

Badanie „przed”  (XI.2003)  i w tygodniu bezpłatnego 
parkowania. 2 obszary, liczby samochodów parkujących 
zgodnie i niezgodnie z przepisami oraz badanie opinii

Wyniki (243 respondentów):
• wzrost liczby zaparkowanych samochodów:                               

strefa I – 43%,  strefa II – 23%,
• wzrost liczby samochodów zaparkowanych niezgodnie z 

przepisami  o:  strefa I – 126%,   strefa II – 102%.  

Dybicz T., 10 dni bezpłatnego parkowania w Warszawie. Transport Miejski, 1/2004. 
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Warszawa 2003 - badanie opinii

„Czy płatne parkowanie powinno być 
przywrócone?”

TAK – 58%, NIE – 35%, NIE WIEM – 7%

„Gdyby ciągle obowiązywało płatne parkowanie, 
to”:

- nie miałoby to wpływu na moją podróż – 77%,

- parkowanie krócej – 7%,

- przyjazd komunikacja zbiorową – 7%,

- dojazd do innego obszaru – 9%. 
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Wpływ rozszerzenia obszaru SPPN  w Krakowie - 2016
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Parkowanie mieszkańców

„Parkowanie związane z domem: popyt powinien być zaspokojony w 
całości” *).  Zasada budzi zastrzeżenia!!!  

Dylematy: czyim kosztem?  na drodze publicznej?

Wymóg „nie mniej niż” dotyczy inwestora/właściciela nieruchomości

W obszarach intensywnej zabudowy koszt 1 m.p.  20-60 tys. zł

Praktyka polska: w obszarach SPPN abonament 

Warszawa – 30 zł/rok: 
• liczba abonamentów: 1999 – 15tys., 2009 – 21tys.,  2013 – 30tys.;
• przypadki kilka samochodów/abonamentów  na jedno mieszkanie

Amsterdam - € 365/rok => € 1/dzień, kolejka?    

Wiedeń - € 90-120/rok

*)  Jan Friedberg. Metodyka opracowywania polityki parkingowej
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Mieszkańcy - SPPN

Gdańsk: Radni dzielnicy Śródmieście proszą władze Gdańska o wprowadzenie 
opłaty za parkowanie samochodów na ul. Długie Ogrody. Według nich mieszkańcy 
nie mają gdzie parkować od wczesnych godzin porannych do nocy.

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Mieszkancy-chca-platnego-parkowania-na-Dlugich-
Ogrodach-n126333.html#tri
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Gdańsk – ul. Długie Ogrody 
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Mieszkańcy SPPN – Kraków 2014

„Strefa prawdopodobnie musi być większa, a opłaty za 
parkowanie zróżnicowane - to wstępne wnioski urzędników
po analizie obszernego raportu na temat tego, jak i gdzie 
parkują krakowianie. Z dokumentu wynika, że miejsce 
postojowe najtrudniej znaleźć w obszarach graniczących ze 
strefą płatnego parkowania.

Problem już od dłuższego czasu sygnalizują mieszkańcy, którzy 
chcą, by Dębniki zostały objęte strefą. Prezydent Jacek 
Majchrowski obiecał, że na pierwszej powakacyjnej sesji zgłosi 
wniosek w tej sprawie. Jak wiele ulic i które zostaną objęte 
wnioskiem zależy od ostatecznych wskazań ZIKiT-u.” 

https://gazetakrakowska.pl/krakow-wieksza-strefa-platnego-parkowania-
urzednicy-chcieli-podniesc-ceny/ar/3513011
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Skawina - badanie ankietowe 2015

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO W RAMACH 
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „PLANU MOBILNOŚCI DLA GMINY 
SKAWINA” - 2015

Jak ocenia Pani/Pan plany utworzenia strefy płatnego 
parkowania w centrum Skawiny?

1. NIEWŁAŚCIWY KIERUNEK, ponieważ jeszcze bardziej 
utrudni dostęp do usług w centrum - 58%

2. DOBRY POMYSŁ, który uwolni część miejsc dla osób 
przyjeżdżających w celu korzystania z usług w centrum (np. 
zakupy, gastronomia, sprawy urzędowe) – 40%

3. NIE MAM ZDANIA – 2% 
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Stawki

Stawki zagraniczne EURO/godz:

Berlin - 1-3  

Paryż - 2,5 - 4 

Mediolan – 2  za pierwsze 2godz., 3  za kolejne 

Wiedeń – 2,10 

Wilno – od 0,3 do 1,8 

Budapeszt - 175-440 HUF  => 0,54-1,35 EURO
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Niskie stawki opłat -
dodatkowy ruch w obszarach SPP

Badania ruchu pojazdów w obszarze SPP w Krakowie*) 

Nadwyżka popytu nad podażą miejsc parkingowych generuje 
dodatkowy ruch pojazdów, które wjechały do SPP. 

Konsekwencje:

• natężenie ruchu (przebieg) pojazdów poszukujących miejsca 
parkowania – 10,4% całosci ruchu,

• średnia strata czasu – ok. 10 minut,

• koszt straty czasu – 4,75-11,49 zł, w zależności od charakteru 
podróży,

• koszty zewnętrzne: zanieczyszczenie powietrza (niska emisja 
i gazy cieplarniane).      

*) Duda-Wiertel, U.,  Konsekwencje zmiany dostępności przestrzeni parkingowej we wrażliwych obszarach 
centrów miast. TMiR 7/2018  
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Cenowa elastyczność popytu ?
Wpływ motywacji/celu podróży na gotowość płacenia podwyższonych stawek*) 
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• dojazd do pracy - 5
• zakupy wybranych dóbr (major shopping)
• wydarzenia
• spotkania towarzyskie - 3 
• restauracje, kawiarnie
• niezaplanowane, impulsowe zakupy  (impulse

shopping)
• wypoczynek
• joy rides – 1

*)Litman, T., Transportation Elasticities, How Prices and Other Factors 
Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute, Canada, 2005.



WNIOSKI 

1. Sprzeczne interesy i preferencje interesariuszy: mieszkańcy, 
inni. Konieczny kompromis, Najtrudniejszy problem, 
obszary śródmiejskie i ich otoczenie.

2. Sprawdzonym i efektywnym rozwiązaniem w 
gospodarowaniu zagospodarowaniem przestrzennym  jest 
strefowanie (nie więcej niż, nie mniej niż).   Nie jest ono 
jednak wystarczające, ponieważ nie  obejmuje ono 
parkowania na drogach publicznych.

3. W wielu krajach/miastach,  sprawdzonym rozwiązaniem 
jest  pobieranie opłat za wjazd do obszaru i parkowanie. 
Warunki sukcesu:
a. racjonalna taryfa, biorąca pod uwagę cenową 
elastyczność popytu. 
b. ulgi/przywileje uwzględniające cele społeczne.
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WNIOSKI 

4. Racjonalna taryfa: prawdopodobieństwo znalezienia wolnego 
miejsca w okresie szczytowego zapotrzebowania (np. 90%) –
korzyści społeczne, ekonomiczne i  środowiskowe 

5. Ulgi i przywileje w parkowaniu.  Mieszkańcy: opłaty 
abonamentowe niskie, notowane praktyki rejestrowania kilku 
pojazdów. Konieczna zmiana polityki.

6. Bariery prawne: maksymalne stawki i inne.

7. Akceptacja społeczna: jak uzyskać? Konieczna jest obiektywna, 
zrozumiała informacja o pozytywnych i negatywnych polityki 
parkingowej.

8. Wyzwaniem dla całości polityki transportowej jest uwzględnienie 
trendów społecznych i behawioralnych: starzenie się 
społeczeństwa, zmiany zachowań młodego pokolenia, wpływ 
postępu (np. ICT) na mobilność (np. e-praca, e-zakupy,). 
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Dziękuję
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uwagę!
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