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Rozwój i promocja Park & Ride
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Parkowanie rowerów
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Działania ewaluacyjne

Area Day of the 

week 

Number of  

occupying 

parking 

spaces 

Number of  

parking spaces 
Occupancy 

rate [%] 

Number 

of  cars 

park 

illegal  

Number 
of  cars 

park 
illegal 

[%] 

P7 area Thursday 394 557 70,74% 32 5,75% 

P7 area Wednesday 
(morning) 

377 548 68,80% 28 5,11% 

P7 area Wednesday 
(afternoon) 

439 722 60,80% 50 6,93% 
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Wybrane wyniki oceny działań wdrożeniowych

 5% redukcja natężenia ruchu w otoczeniu nowych SPP

 18% redukcja wskaźnika zajętości miejsc postojowych

 11% wzrost liczby płatnych miejsc postojowych w całym mieście

 18% redukcja liczby pojazdów zaparkowanych na chodnikach

 7% wzrost liczby pojazdów zaparkowanych poza ulicami (p. kubaturowe, 

podziemne)

 ok. 1/3 mniej rowerów zaparkowanych „na dziko”

 80% nowych mieszkańców miasta wysoko ocenia TP
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Wybrane wyniki oceny działań wdrożeniowych

 25% procent kierowców zainteresowanych korzystaniem z roweru publicznego

 ok. 80% kierowców korzystających z P&R kontynuuje podróż z wykorzystaniem TP

 87% kierowców korzystających z P&R wysoko ocenia ten system

 68% ankietowanych przychylnych Podstawowemu Mechanizmowi Finansowania

 do 15% kierowców zmieniło swoje zachowania transportowe (w obszarze nowych 

SPP)
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Przykładowe działania partnerów zagranicznych

 Wprowadzenie opłat za parkowanie dla pracowników

 Kampania „Rowerem do pracy”

 Opracowanie planu mobilności dla uczelni

 Rozwój sieci dróg rowerowych

 Utworzenie lub rozszerzenie strefy płatnego parkowania

 Utworzenie miejsc postojowych wyłącznie dla mieszkańców

 Stanowisko Oficera ds. Transportu dla szeregu firm

 Testowanie elektronicznej formy egzekwowania opłat za parkowanie

 Utworzenie planu parkingowego dla rowerów
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1) Zarządzanie przestrzenią parkingową jest kluczem do zarządzania mobilnością 

miejską

2) Przestrzeń publiczna ma dużą wartość, dlatego trzeba za nią płacić, gdy wykorzystuje 

się ją do parkowania

3) Zarządzanie przestrzenią parkingową przyczynia się do lepszego wyboru środka 

transportu, 

a tym samym lepszej jakości życia

4) Zarządzanie przestrzenią parkingową przyczynia się do ograniczenia ruchu

spowodowanego poszukiwaniem miejsca do parkowania

5) Zarządzanie przestrzenią parkingową ma dobry wskaźnik akceptowalności

6) Ludzie zazwyczaj narzekają przed wprowadzeniem nowego systemu zarządzania 

parkowaniem, ale początkowy opór zamienia się w poparcie, kiedy zdają sobie sprawę 

z korzyści

7) Zarządzanie przestrzenią parkingową chroni zabytkowe miasta Europy przed tsunami 

parkujących samochodów

8) Zarządzanie przestrzenią parkingową nie zniszczy życia na głównej ulicy Twojego 

miasta – przyczyni się bowiem do wsparcia lokalnej gospodarki
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9) Parkingi przyjazne użytkownikom położone w bliskiej odległości od kluczowych 

lokalizacji są akceptowalne

10) System zarządzania przestrzenią parkingową nie powstrzyma firm przed 

inwestowaniem w Twoim mieście

11) Gwarancja miejsca parkingowego w miejscu pracy ma znaczny wpływ na wybór 

środka transportu

12) Zarządzanie przestrzenią parkingową przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa 

na drogach

13) Egzekwowanie przepisów parkingowych jest koniecznością – a nie nękaniem 

użytkowników samochodów

14) Standardy parkingowe mogą mieć pozytywny wpływ na budownictwo 

i inne projekty mieszkaniowe

15) Odpowiednie stawki, ceny i kary są kluczem do sukcesu zarządzania przestrzenią 

parkingową

16) Zarządzanie przestrzenią parkingową wpływa na zmniejszenie ruchu związanego 

z poszukiwaniem miejsca do parkowania
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Działania na rzecz mobilności w mieście 

poprzez strategiczną integrację wysokiej 

jakości zarządzania parkowaniem z 

planowaniem zrównoważonej mobilności w 

miastach (SUMP)
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• Nabór w P. Horyzont 2020: H2020-MG-2016/2017

• Temat MG.4.1-2017

• Numer projektu 769072

• Czas trwania: 42 M

• Od 1. września 2018 do 28. lutego 2022

• Budżet projektu 3.500.000 € (100% UE)

• 22 beneficjentów
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Konsorcjum Projektu PARK4SUMP

Partnerzy techniczni Miasta „follower”

Mobiel 21 (BE) Tallinn (EE)

ENU (UK) Slatina (RO)

FGM-AMOR (AT) Sofia (BG)

DIFU (DE) Sint-Niklaas (BE)

ISINNOVA (IT) Zadar (HR)

POLIS (EU) Shkodra (AL)

Miasta Liderzy Lisbon (PT)

Vitoria Gasteiz (ES), Gdansk (PL)

Rotterdam (NL) La Rochelle (F)

Freiburg (DE) Reggio Emilia (IT)

Krakow (PL) Umeå (SE)

Trondheim (NO)

Zespół doradczy EPOMM, EPA, CROW
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 Podnoszenie świadomości i zdobywanie akceptacji wśród interesariuszy -

w jaki sposób "właściwa polityka parkingowa" może pomóc miastom

 Przejście od reaktywnej do strategicznej polityki parkingowej 

 Zintegrowanie zarządzania parkowaniem z SUMP

 Budowanie potencjału, w szczególności wśród miast, które mają trudności 

w realizacji takiej polityki

 Stymulowanie dalszych innowacji w zarządzaniu parkowaniem

 Zmiana zachowań transportowych przy jednoczesnym generowaniu 

dochodów

Główne idee i zamierzenia projektu
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 Prezentacja najlepszych praktyk w zakresie zarządzania parkowaniem 

i integracji z SUMP

 Kolejne innowacyjne działania wdrożone w miastach

 Zachęcanie szczebla krajowego do wspierania działań w obszarze 

zarządzania parkowaniem

 Przeznaczenie dochodów z parkingów na cele specjalne

 Integracja innowacji i nowych technologii do polityki parkingowej

 Uwalnianie przestrzeni publicznej i ograniczanie podróży samochodem

Główne idee i zamierzenia projektu
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Narzędzie ParkPAD

 Dokonanie przeglądu polityki parkingowej

 Osiągnięcie konsensusu co do możliwych działań udoskonalających

 Opracowanie planu działania
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Główne obszary działań wdrożeniowych w miastach PARK4SUMP

 Maksymalne standardy (wskaźniki) parkingowe

 „Inteligentna” egzekucja przepisów

 Innowacyjne formy płatności

 Rozwój SPP, w tym różnicowanie stawek za parkowanie

 Zabezpieczenie wpływów z parkowania na rzecz zrównoważonej mobilności

 Integracja zarządzania parkowaniem jako ważny element PZMM (SUMP)

 Rozwój parkowania dla rowerów/alternatywne wykorzystanie przestrzeni publicznej

 Towarzyszące kampanie informacyjne 



Dziękuję za uwagę!

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Październik 2018


