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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Andrzej Rudnicki
The beginnings of implementing the idea of traffic calming and parking 
policy in Cracow
Abstract: The aim of the article is to remind - from the perspective of 
over a quarter-century - pioneer in the scale of Poland actions under-
taken in Cracow, in line with the current general demand for sustain-
able development of the city's transport system. The genesis of the 
idea of   a sectoral model of traffic calming for the city center of Cracow 
inspired by the Gothenburg solution was outlined. Characteristics 
of the model created in the mid-1980s were given: the principles of 
dividing the city center into sectors, describing the model of the sec-
tor functioning, and compared the reference model to the currently 
functioning solution. The process of reaching a decision regarding the 
area calming of traffic and paid parking in the city center of Krakow, 
implemented in 1988, has been extensively presented. Activities pre-
ceding the essence of the project have been outlined, characterized by 
the division of Śródmieście into three zones: pedestrian and bicycle, 
limited car traffic, limited and paid parking. The first effects of the 
solutions introduced, evaluated from the communication and envi-
ronmental aspects, as well as the results of social acceptance tests are 
synthetically described. The change in approach to the role of the 
automotive indicator in shaping the development of the transport sys-
tem – that was evaluating for years - has been presented. Regulations 
of parking indicators - the first in Poland included in the general plan 
of Cracow of 1994 are described. The article ends with the informa-
tion about the beginnings of the Park and Ride system in Cracow.
Key words: traffic calming, traffic organization, traffic calming 
zone, parking policy.

Piotr Kącki, Urszula Duda-Wiertel
Development of the paid parking zone in Krakow 1988–2018
Abstract: The 30th anniversary of implementation traffic calming 
zone in the area of Krakow's downtown, seems to be a good oppor-
tunity to structure information on the territorial development of the 
paid parking zone in the years 1988 - 2018. This article shows his-
torical context of the implementation of the paid and traffic calming 
system. The subsequent extension of the paid parking zone has been 
chronologically arranged. The territory of the zone in subsequent 
time stages is presented in the drawings with the map of the city 
center of Krakow. This is complemented by selected important in-
formation about rules of the zone's operation, such as the current 
rates of parking fees, duration of the zone, or method of payment.
Key words: paid parking zone, traffic calming zone, pedestrian zone.

Tadeusz Kopta
Activities of the Polish Ecological Club for calming traffic and transport 
policy, including parking
Abstract: The article discusses transport issues undertaken by the 
Polish Ecological Club (PKE) since its foundation to the present. The 
basic direction was drafted in the document: Quo vadis, Cracovia? 
What is Cracow, and what and what is to be in the future. Further the 
PKE documents have been an extension of the vision outlined in the 
above document. At the beginning, the concepts of calming car traffic 
were presented in order to demand the implementation of bicycle in-
frastructure and the dominance of public transport in transport policy 
in the next documents.
Key words: traffic calming, parking fees, charges for entering cit-
ies, faster tram.

Aleksandra Faron
Paid parking zone boundaries in relation to the location of the agglomeration 
railway system stops 
Abstract: This article presents the author`s concept for setting of 
paid parking zone boundary. The first part of the article presents the 
city center and downtown definition, in the light of transportation 
aspects. Then selected Polish cities have been analyzed in the respect 
of the relation between paid parking zone and downtown bound-
ary. For these areas it was proposed to expand the zone due to the 
potential impact of the agglomeration railway stops. The last part 
of the article presents the Cracovian case – setting new boundary of 
downtown and paid parking zone with the respect to the impact of 
the stops of high effective transport system. 
Key words: paid parking zone, agglomeration railway system, 
downtown, modal split.

Caroline Kubala
Determination of neutral periods for the organisation of drivers’ parking 
behaviour surveys in Paid Parking Zones
Abstract: The aim of this article was to show the variability 
of drivers’ parking behaviours in Paid Parking Zones, appearing 
in particular months and days of the week. In order to develop 
the analysis, it was used the data for 253 working days of a full 
calendar year (2015). The dataset was extracted from a part of 
parking machines operating in the Paid Parking Zone located 
in central and downtown Cracow (Poland). The data provided 
was used to calculate the most important parking parameters - 
the level of occupancy and the rotation degree. Due to a large 
number of parking meters, it was decided to aggregate available 
information to the level of traffic analysis zones coming from 
the transport model of the Cracow agglomeration. As a result of 
statistical analyses, it was possible to propose periods for the or-
ganisation of the most reliable parking behaviour surveys among 
Paid Parking Zone users.
Key words: paid parking zone, parking research, drivers’ behaviour.

Arkadiusz Książek, Jan Paszkowski, Christoph Pösche
Assessment of selected traffic calming measure on the example of the Armii 
Krajowej street in Cracow 
Abstract: In this article before and after study is presented evalu-
ating the introduction of traffic calming measure on the pedes-
trian crossing on Armii Krajowej street in Cracow. The analysed 
area had a very high rate of accidents involving pedestrians, there-
fore, a non-typical solution was introduced – the traffic bollards 
were set before the crossing, dividing the lanes, and narrowing the 
width of the lane. The aim of this solution is to prevent drivers 
from changing the lane, overtaking and omitting other vehicles 
approaching the pedestrian crossing, as well as to prevent exceed-
ing speed limit, what causes the most of accidents there. Due to 
the short time from introducing the new solution, it was not pos-
sible to compare long-term statistics of accidents before and after 
the implementation. Therefore the paper is focused on the video 
recording and observation of the drivers’ behaviour, such as speed 
choice, overtaking and omitting other vehicles in the area of the 
pedestrian crossing.
Key words: traffic calming, traffic calming measures, evaluating of 
the effectiveness of traffic calming.
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Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Paid parking zones in small cities. Case study: Środa Wielkopolska, Poland 
Abstract: The article presents the results of research on the op-
eration of the paid parking zone (PPZ) in a small city – Środa 
Wielkopolska (23,000 inhabitants, capital of Środa Wielkopolska 
County). The scope of work include the inventory of vertical and 
horizontal marking located in the PPZ, taking into account both 
the completeness as well as correctness of the setting from the per-
spective of passenger and pedestrian traffic safety. Next, the article 
presents the results of calculating the PPZ parking utilization rates 
with division into four sub-areas. The index values were obtained 
in two ways, i.e. based on the data from cash registers, which were 
obtained from the Municipal Office in Środa Wielkopolska, and by 
carrying out measurements of real utilization rates. Data of two 
months – March 2017 and March 2018 – have been compared with 
each other. The conducted inventory, measurements and calcula-
tions became the basis for finding a number of deficiencies and er-
rors associated with the marking, as well as with the management 
of the PPZ, especially in the part concerning manual toll collection 
and verification of the declared time of parking in the PPZ.
Key words: paid parking zone, parking utilization rate, parking policy. 

Szymon Fierek, Paweł Zmuda-Trzebiatowski, Maciej Bieńczak
The public consultation impact on the final concept of traffic calming. Case 
study of Św. Łazarz District in Poznań
Abstract: The article focuses on issues related to conducting social 
consultations and their impact on the transportation solutions - in 
particular on calming urban traffic within historical areas of the city. 
The article presents three variants of the traffic concept that were 
proposed in the Św. Łazarz District in Poznan. These proposals have 
been subject to social verification during consultations which were 
carried, both in traditional form - meetings and workshops, as well 
as via the Internet. As a result, after accepting some of the com-
ments, a solution – called a compromise - was proposed. Authors 
of the article verified the shape of the final solution, and then have 
taken a try to assess whether the original assumptions for the devel-
opment of the traffic calming concept in the considered area might 
be achieved by introducing a compromise solution. The article ends 
with conclusions describing the entire process – beginning from the 
preparation of a multi-variant concept.
Key words: public consultation, traffic calming, traffic organi-
zation. 
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Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego  
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MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 13–14 marca 2019 roku 
w Hotelu NOVOTEL CITY WEST ul. Armii Krajowej 11, Kraków
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ORGANIZATOR KONFERENCJI
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TEMATYKA KONFERENCJI 
–  Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze 
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energochłonność i bezpieczeństwo.

–  Planowanie, nowe technologie i eksploatacja w sys-
temowym ujęciu różnych komponentów transportu 
publicznego.

– Wpływ ruchu tramwajowego na otoczenie (hałas, 
trwałość nawierzchni, problemy z zarządzaniem  
na styku operator – zarządzający infrastrukturą itp.).

–  Problemy konkurencyjności, szybkości i bezpieczeń-
stwa w komunikacji tramwajowej.

–  Kształtowanie strategii rozwoju transportu publicz-
nego – aktualizacja ustawy o publicznym transporcie 
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–  Inteligentne rozwiązania dla transportu publicznego 
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i informacyjną.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
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Innowacyjny transport

Współdzielenie rowerów w Polsce 

Główną formę współdzielenia rowerów w Polsce stanowią funkcjonujące już w kilkudziesięciu miastach  
systemy roweru miejskiego, przyczyniające się w znacznym stopniu do zmiany zachowań komunikacyjnych na 
bardziej przyjazne środowisku. 

Dominującym (ponad 80% udziału w rynku) operatorem rowerów miej-
skich w Polsce jest Nextbike, firma dysponująca 40 000 rowerów i dzia-
łająca na 4 kontynentach, w 142 miastach na terenie 24 państw. W Pol-
sce, wg danych z końca 2017 roku, Nextbike oferuje 11 796 rowerów, 
z których korzysta 1,3 mln użytkowników już w 29 miastach (systemy 
rowerów miejskich, Nextbike, 2018).

Wrocławski Rower Miejski  | Gliwicki Rower Miejski  | Poznański Rower 
Miejski  | Opole Bike   | Veturilo - Warszawa Radomski Rower Miejski  | Łódzki Rower 
Publiczny BiKeR - Białystok i Choroszcz  | KRM - Konstancin-Jeziorna  | GRM - 
Grodzisk Mazowiecki  | LRM - Lubelski Rower Miejski + Świdnik  | Pszczyński 
Rower Miejski  | Zgierski Rower Miejski  | Tyski Rower  | BIKE_S Szczeciń  | 

 Rower Gminny - Michałowice  | CitybyBike - Katowice  | Sosnowiec (od marca 
2018)  | Stalowa Wola - Miasto Rowerów  | Jackoower - Siedlce  | OK Bike - 
Kędzierzyn Koźle Legnicki Rower Miejski  | Kołobrzeski Rower Miejski  | Kaliski 

Rower Miejski  | Pruszkowski Rower Miejski  | Szamotuły Bike  | Ostrowski Rower 
Miejski  | Częstochowski Rower Miejski  | Piaseczyński Rower Miejski 

Nextbike oferuje rowery dostosowane do potrzeb różnych użytkow-
ników, m.in. tandemy i typu cargo – ze skrzynią o ładowności 100 kg 
na towary lub czwórkę dzieci, zabezpieczonych na składanych ła-
weczkach pasami bezpieczeństwa. Zestawienie poniżej zawiera dane 
na dzień 4.06.2017 o dziewięciu największych systemach roweru 
miejskiego w Polsce (wg P. Zmyślony i J. Szajek).

Rowerzyści Veturilo, jednego z największych europejskich systemów ro-
weru miejskiego, mają w Warszawie do dyspozycji 366 stacji i 5 292 rowe-
rów, w tym 100 rowerów elektrycznych, 60 rowerków dziecięcych i 45 tan-
demów. Już blisko 550 km ścieżek rowerowych sprawia, że w czerwcu roku 
2017 liczba wypożyczeń rowerów Veturilo wyniosła aż 868 350. 
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W celu ułatwienia pokonywania Skarpy Wiślanej (do 25 metrów róż-
nicy wysokości) w śródmieściu uruchomiono 10 stacji ładowania rowe-
rów elektrycznych, 5 na Powiślu i 5 na górnym tarasie, wzdłuż Traktu 
Królewskiego od ulicy Miodowej do placu Trzech Krzyży. 

Silnik elektryczny włącza się sam, ale tylko wtedy, gdy rowerzysta 
pedałuje. Elektryczny silnik do prędkości 25 km/h bierze na siebie na-
wet 80% wysiłku związanego z jazdą na rowerze, a zasięg baterii to 
około 70 km. Rowery mają tylko ręczne hamulce, bez nożnego, cha-
rakterystycznego dla klasycznych Veturilo. W przypadku wypożyczenia 
e-roweru pierwsze 20 minut jest standardowo bezpłatne, ale godzina 
kosztuje już 6 zł. (1 zł za rower tradycyjny), a dwie – 14 zł (wobec 4 zł 
za rower tradycyjny).

Od 2017 roku działa już w Warszawie (jak również w Poznaniu, Trój-
mieście, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi) wynajem skuterów elektrycznych 
przez Blinkee City (180 pojazdów) i start-up Jeden Ślad.

Od września 2017 roku działa w Warszawie również Cross/Acro Bike – 
system 500 rowerów miejskich bez stacji dokujących. System przypomi-
na chińskie modele roweru publicznego, które są obecnie wprowadzane 
w szeregu miast amerykańskich i europejskich. Od Veturilo rowery różnią 
się przede wszystkim czerwono-czarną kolorystyką. Przed wypożycze-

niem najbliższy rower lokalizuje się za pomocą smartfonowej aplikacji. 
Umieszczoną przy tylnym kole blokadę otwiera się smartfonem przez 
Bluetooth. Zarejestrowanie się do systemu wymaga wpłacenia depozytu 
w wysokości 99 zł. Po odblokowaniu roweru aplikacja zaczyna liczyć czas 
korzystania z roweru. Z Cross Bike warto korzystać w przypadku dłuższych 
wycieczek rowerowych trwających ponad 2 godziny. Przy opłacie wyno-
szącej 1 zł za pół godziny i wypożyczeniu na 3 godziny zapłacimy 6 zł, 
podczas gdy za Veturilo 9 zł (1 + 3 + 5).

O wygodzie nowego systemu decyduje to, że rower zostawiamy 
w dowolnym dozwolonym miejscu.

W przypadku wszystkich systemów roweru miejskiego bez stacji 
dokowania, rower najlepiej zostawiać przy stacji (np. Veturilo) lub opar-
ty o miejski stojak rowerowy. Generalnie Cross Bike można zostawić 
wszędzie, byle nie na terenie zamkniętym lub w miejscu utrudniającym 
ruch pojazdów, rowerzystów i pieszych (M. Gromniak, G. Ułan, Cross 
Technology, 04.09.2017).

 

 
 

 W przypadku wszystkich systemów roweru miejskiego bez stacji dokowania, rower 
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Generalnie, Cross Bike można zostawić wszędzie, byle nie na terenie zamkniętym lub w 
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Jacek Malasek, dr inż. 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa 

+48 22 390 02 02 
jmalasek@ibdim.edu.pl 

 

JACeK MAlASeK 
dr inż. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Tel: +48 22 390 02 02, e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl
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ANDRZeJ RUDNiCKi
prof. dr hab. inż., emerytowany  
profesor Politechniki Krakowskiej, 
e-mail: ar@transys.wil.pk.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest przypomnienie – z perspektywy 
ponad ćwierćwiecza – pionierskich w skali Polski działań podejmowa-
nych w Krakowie, wpisujących się w powszechnie obowiązujący obec-
nie postulat zrównoważonego rozwoju systemu transportowego mia-
sta. Zarysowano genezę idei modelu sektorowego uspokojenia ruchu 
dla śródmieścia Krakowa, inspirowanego rozwiązaniem z Göteborga. 
Podano charakterystykę modelu stworzonego w połowie latach 80. XX 
wieku: zasady podziału śródmieścia Krakowa na sektory, opisano model 
funkcjonowania sektora oraz porównano model do obecnie funkcjonu-
jącego rozwiązania. Obszernie przedstawiono proces dochodzenia do 
decyzji dotyczącej obszarowego uspokajanie ruchu i płatnego parkowa-
nia w śródmieściu Krakowa, wdrożonego w 1988 roku. Zarysowano 
działania poprzedzające istotę projektu, charakteryzującą się podziałem 
śródmieścia na 3 strefy: pieszo-rowerową, ograniczonego ruchu samo-
chodowego, ograniczonego i płatnego postoju. Syntetycznie opisano 
pierwsze efekty wprowadzonych rozwiązań, oceniane w aspektach ko-
munikacyjnych oraz środowiskowych, a także wyniki badań akceptacji 
społecznych. Zasygnalizowano dokonujące się na przełomie lat zmiany 
podejścia do roli wskaźnika motoryzacji w kształtowaniu rozwoju syste-
mu transportowego. Opisano pierwsze w Polsce tego rodzaju regulacje 
wskaźników parkingowych zawarte w planie ogólnym Krakowa z 1994 
roku. Artykuł kończy informacja o początkach systemu Park and Ride 
w Krakowie. 
Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, organizacja ruchu, strefa uspoko-
jonego ruchu, polityka parkingowa.

Początki wdrażania idei uspokojenia  
ruchu i polityki parkingowej w Krakowie1

Wprowadzenie
1 października 2018 roku mija 30 lat od wdrożenia pro-
jektu obszarowego uspokojenia ruchu w Krakowie. Było 
to pierwsze takie rozwiązanie zastosowane w Polsce. 
Inne polskie miasta wprowadzały je później, korzysta-
jąc z doświadczeń krakowskich. Proces dochodzenia do 
wprowadzonego rozwiązania trwał kilkanaście lat, wy-
magał nie tylko inspiracji przykładami zagranicznymi, 
ale przede wszystkim zmiany podejścia specjalistów 
oraz zmiany myślenia władz o śmiałych rozwiązaniach 
i gotowości do podejmowania kontrowersyjnych decy-
zji. Satysfakcjonujące efekty wdrożeń tej idei w miastach 
zagranicznych oraz modelowe rozwiązania były inspira-
cją dla tworzonych koncepcji i projektów w Krakowie. 
Przełom lat 80. i 90. XX wieku to czas przewartościo-
wań w postrzeganiu roli samochodu w obsłudze miast, 
skutkującym, między innymi, nowym spojrzeniem na 
zaspokajanie potrzeb parkingowych i w uregulowaniach 
z dokumentów z zakresu planowania przestrzennego. 
Warto z perspektywy ponad ćwierćwiecza przyjrzeć się 
tym rozwiązaniom, które zapoczątkowały proces do-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

chodzenia do powszechnie akceptowanej dziś polityki 
transportowej zrównoważonego rozwoju dla obszarów 
zurbanizowanych. 

Modelowa idea ruchu uspokojonego w śródmieściu Krakowa
Inspiracją dla proponowanych rozwiązań uspokojenia ru-
chu dla Krakowa była podróż studialna autora artykułu do 
Göteborga, odbyta w 1976 roku podczas pobytu na stypen-
dium naukowym w Uniwersytecie Technicznym w szwedz-
kim mieście Linköping. Miasto Göteborg położone w połu-
dniowo zachodniej Szwecji liczy 500 tysięcy mieszkańców, 
a wraz z zespołem miejskim – 780 tysięcy. Uciążliwości śro-
dowiskowe wywołane wzrastającym ruchem spowodowały, że 
w 1970 roku wprowadzono w ścisłym centrum Göteborga, 
w weekendy, zakaz ogólnodostępnego ruchu samochodowe-
go. W latach 1970–1972 śródmieście zostało podzielone na 
sześć sektorów, których granice nie mogły być przekraczane 
przez prywatne pojazdy. Sektory zostały otoczone wewnętrz-
ną obwodnicą, która zapewniała wjazd i wyjazd z sektorów. 
W latach 1973–1974 zaplanowano rozszerzenie koncepcji 
sektorowej organizacji ruchu na obszar całego śródmieścia, 
tworząc dodatkowe dwa sektory rozgraniczone linią ekrano-
wą biegnącą z północy na południe. 

Zmiany w zakresie podaży infrastruktury transportowej 
polegały na zamierzonej redukcji przepustowości sieci ulic 
i liczby miejsc postojowych dla ruchu samochodowego przy 
rekompensacie, jaką była poprawa warunków ruchu dla 
pieszych oraz wzrostem zdolności przewozowej dla trans-
portu zborowego. Zastosowano liczne elementy infrastruk-
turalne uspokojenia ruchu. Zauważono, że utworzone sek-
tory stłumiły ruch samochodowy związany ze śródmie-
ściem. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu pobudziło 
wzrost ruchu pieszego oraz komunikacji zbiorowej w cen-
trum Göteborga. Skwantyfikowane efekty wszystkich 
wprowadzonych działań okazały się bardzo korzystne 
w różnych aspektach: podziału modalnego podróży, rozkła-
du przestrzennego ruchu, czasu podróży, kosztów eksplo-
atacyjnych, bezpieczeństwa ruchu i parametrów środowi-
skowych. Zostały one opisane w [1], a w skrócie w [2]. 

Przygotowania do wprowadzenia kompleksowego 
uspokojenia ruchu w śródmieściu Krakowa rozpoczęły się 
przedstawieniem idei podczas konferencji „Quo Vadis 
Cracovia” w 1981 roku. Istota rozwiązania została szczegó-
łowo zaprezentowana na konferencji PAN/SITK/PK 
w 1986 roku [3]. Podano wówczas, że zorganizowanie 
w sposób czytelny i w pełni konsekwentny stref ruchu 
uspokojonego w śródmieściu Krakowa będzie możliwe 
dzięki wprowadzeniu modelu sektorowego, polegającego 
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na podziale obszaru śródmiejskiego na 10 sektorów (rys. 1), 
tj. stref dostępnych dla samochodu tylko od zewnątrz, czy-
li od ulic II obwodnicy. 

Bezpośredni przejazd samochodem pomiędzy stykający-
mi się sektorami, a w szczególności tranzyt poprzez sektory, 
miał nie być możliwy. Ograniczenie nie miało dotyczyć po-
jazdów komunikacji zbiorowej oraz rowerów, które mają 
swobodę przejazdu po całym układzie. 

Model struktury sektora przedstawia rysunek 2. Obsługa 
sektora następowałaby przez pętlę utworzoną z ulic jedno-
kierunkowych dochodzących do rdzenia staromiejskiego. 
Z promienistych ulic handlowych prowadzących komuni-
kację tramwajową (i tworzących obrzeża sektorów) został-
by wyeliminowany ogólnodostępny ruch samochodowy. 
Osią każdego sektora biegłaby „tranzytowa” droga rowero-
wa stanowiąca z zasady ciąg wydzielony z ruchu samocho-
dowego. Opracowano przykład organizacji ruchu dla wy-
branego sektora pomiędzy ulicami Długą a Karme licką. 

W rozwiązaniu modelowym ogólnodostępny ruch sa-
mochodowy I obwodnicy miał być przerywany dla relacji 
na wprost na granicy każdego sektora. I obwodnica miała 
zmienić aranżację (rys. 3) z przekroju czteropasowego, wy-
korzystywanego dziś przez ruch samochodowy i tramwajo-
wy na rozwiązanie ze ścisłą segregacją: 

•	 w środku ulicy wydzielone torowisko tramwajowe 
z dopuszczeniem ruchu autobusowego; 

•	 zewnętrzny pas dla ruchu samochodowego jednokie-
runkowego, z nakazem skrętu w prawo w najbliższą 
(ewentualnie w następną) przecznicę; 

•	 wewnętrzny pas jako dwukierunkowa ścieżka rowe-
rowa. 

 
Realizacja modelu wymagała (dokonanego obecnie) do-

mknięcia II obwodnicy Krakowa od strony wschodniej, co 
stanowi – obok udostępnienia jej dla komunikacji zbioro-
wej – drugi główny cel realizacji tej inwestycji. 

Postulowano, aby obszar objęty uspokojeniem ruchu zo-
stał poddany dalszym zmianom, prowadzącym do kom-
pletnych, w pełni unormowanych rozwiązań obejmujących: 

Rys. 1. Podział śródmieścia Krakowa na sektory dostępności

Rys. 2. Zasada funkcjonowania sektora obszaru o ruchu uspokojonym na 
przykładzie śródmieścia Krakowa 

Rys. 3. Koncepcja przekształcenia przekroju I obwodnicy Krakowa

przekształcanie struktury funkcjonalnej śródmieścia, w tym 
Starego Miasta; zmianę geometrii jezdni, w tym ukształto-
wanie wysokościowe i odpowiadająca wymogom konser-
watorskim konstrukcja nawierzchni; uporządkowane par-
kowanie; wprowadzenie zieleni i elementów umeblowania 
ulicy. Wszystko to powinno służyć uczynieniu czytelną za-
sadę ograniczenia ruchu samochodowego oraz podkreśle-
niu zmiany dotychczasowych funkcji poszczególnych ulic, 
w tym poprawie wystroju wnętrza ulicy.

Wypracowane rozwiązania modelowe ruchu uspokojone-
go oraz pieszego w śródmieściu Krakowa, a w szczególności 
zasada podziału obszaru na sektory dostępności, stanowiły 
cenną inspirację dla formułowania założeń dla w pełni kom-
pletnego rozwiązania. Obecnie uspokojenie ruchu w śród-
mieścia Krakowa w bardzo dużym stopniu opartego na opisa-
nym modelu realizowane jest w ciągu ulic: Straszewskiego, 
Podwale, Basztowa, na którym funkcjonuje już jednokierun-
kowy ruch samochodowy po stronie zewnętrznej I obwodnicy 
oraz jednokierunkowa ścieżka rowerowa usytuowana po jej 
wewnętrznej. Ze względu na konieczność poszerzenia dwu-
kierunkowego torowiska tramwajowego – aby było ono do-
stępne dla autobusów komunikacji miejskiej – zabrakło miej-
sca na drugi (przeciwbieżny do tramwajów) kierunek [pas] 
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dla ruchu rowerowego. Na pozostałej części I obwodnicy na-
dal prowadzony jest dwukierunkowy ruch samochodów bez 
przecięć przejezdności na wprost i nie ma ścieżki rowerowej. 
Zasada dostępności sektorów nie jest konsekwentnie realizo-
wana, a na promienistych ciągach tramwajowych dopuszczo-
ny jest ogólnodostępny ruch samochodowy. 

Pojawia się pytanie: czy dojście do modelowego rozwią-
zania jest konieczne ze względu na założone pryncypia, 
a przede wszystkim decyzyjnie możliwe? W warunkach de-
mokratycznego społeczeństwa trudno jest uzyskać akcep-
tację dla rozwiązań o charakterze modelowym. 

Obszarowe uspokajanie ruchu wprowadzone  
w Krakowie w 1988 roku 
Zarys wcześniejszych działań w zakresie tworzenia 
stref ruchu pieszego i uspokojonego 
Rozwojowi Krakowa w ostatnich półwieczu towarzyszyły 
istotne zmiany w sposobach i zasięgu rozwiązań organi-
zacji ruchu oraz przewozów w śródmieściu. W latach 50. 
ubiegłego wieku zlikwidowano układ wąskotorowych li-
nii tramwajowych przechodzących przez Rynek Główny. 
Domknięto i przeniesiono ruch tramwajowy na I obwodni-
cę wokół Plant. W latach 60. z ogólnego ruchu wyłączono 
ulicę Floriańską, a na początku lat 70., w ramach moderni-
zacji skrzyżowania przy filharmonii, całkowicie wyłączono 
z ruchu część ulicy Wiślnej. Pierwszy etap procesu uspo-
kajania ruchu w Starym Mieście w Krakowie zakończył się 
w styczniu 1979 roku wyłączeniem ogólnodostępnego ru-
chu samochodowego z Rynku Głównego oraz z bezpośred-
nio do niego przylegających ulic. W 1984 roku usunięto 
ruch z ulicy Jagiellońskiej i z odcinka ulicy Szpitalnej oraz 
przerwano ciągłość przejazdu w ulicach: Franciszkańskiej 
i Dominikańskiej oraz Stolarskiej i Grodzkiej. W 1986 roku 
wyeliminowano ostatnią relację tranzytową przez stare mia-
sto, prowadzoną wcześniej ulicą Świętego Krzyża. W efek-
cie ruch na wymienionych ulicach zmalał o około 60%.

Przygotowanie do wprowadzenia projektu uspokoje-
nie ruchu – kwestie decyzyjne 
Koncepcja uspokojenia ruchu w śródmieściu Krakowa 
– rozwiązania wdrożonego w 1988 roku – została po raz 
pierwszy oficjalnie zaprezentowana na konferencji w 1986 
roku [3]. Jej autorem był Zbigniew Melanowski, ówczesny 
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji, a równocze-
śnie Dyrektor Biura Inżynierii Ruchu Urzędu m. Krakowa 
i wojewódzki inżynier ruchu. Inspirował się rozwiązaniami 
funkcjonującymi w Freiburgu2, a jeszcze bardziej – znaj-
dował tam potwierdzenia trafności rozwiązań przyjętych 
w Krakowie. Dzięki jego zaangażowaniu, pasji, determina-
cji, odwadze, uporowi, dyplomacji i konsekwencji w dzia-
łaniu udało się przeforsować to rozwiązanie. Perfekcyjne 
opracowanie materiałów i cierpliwość w argumentowaniu 
pozwalało dyrektorowi Melanowskiemu przekonywać opo-
nentów, w tym także przedstawicieli Urzędu Miasta. 

2 Miasto w południowo-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-
Wirtembergia, liczące około 250 tysięcy mieszkańców. 

Przed procedowaniem uchwały w Radzie Narodowej 
Miasta Krakowa idea uspokojenia ruchu i wynikające z niej 
rozwiązania musiały uzyskać akceptację władz politycz-
no-administracyjnych, głównie Komitetu Krakowskiego 
PZPR. Rzecznikiem projektu był ówczesny prezydent 
Tadeusz Salwa3.

W opiniowaniu projektu uczestniczyły gremia profesjo-
nalne, w tym powołany przez prezydenta specjalny zespół, 
w którego skład wchodzili pracownicy wyższych uczelni 
i PAN. Projektowi była poświecona konferencja naukowo-
-techniczna SITK w Myślenicach oraz posiedzenie zespołu 
Problemów Komunikacyjnych przy Oddziale PAN w Kra-
kowie. Projekt poparły organizacje: Polski Klub Eko logiczny, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komu nikacji, Oby-
watelski Komitet Ratowania Krakowa, Liga Ochrony Przy-
rody, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Towa rzystwo Urba-
nistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Propo-
zycje Zbigniewa Mela nowskiego były początkowo odbierane 
przez zwolenników rozwiązań modelowych z pewną rezerwą 
– jako mało rewolucyjne. Czas jednak pokazał, że należało, 
a przede wszystkim dało się je wprowadzać ewolucyjnie. 

Gorące dyskusje i spory trwały do ostatnich dni przed 
podjęciem uchwały, ale także nie ustały po tym fakcie. W me-
diach codziennych4, oprócz racjonalnych i spokojnych wy-
powiedzi, pojawiały się niechętne, a nawet dość liczne napa-
stliwe opinie i nieprzychylne oceny opiniotwórczych redak-
torów. Szerzej opisano je w notce redakcji w nr 5 „Trans portu 
Miejskiego” w 1990 roku. 

Z terminem wprowadzenia projektu uspokojenia ruchu 
niefortunne zbiegła się podwyżka cen biletów MPK, które 
miało przejąć główny ciężar łagodzenia skutków ogranicze-
nia dostępności dla samochodów. 

Oprócz ogólnie znanych przesłanek komunikacyjno-
-środowiskowych uspokojenia ruchu aktualnym wyzwa-
niem była w tamtym czasie konieczność ochrony wartości 
kulturowych, co zostało uświadomione wpisaniem Starego 
Miasta Krakowa w 1978 roku na pierwszą listę światowego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 

W argumentacji powoływano się na ideę (obecnie tracą-
cą na znaczeniu) 3 stref dostępności poszczególnych obsza-
rów miasta różnymi środkami lokomocji. Przyjęto następu-
jącą hierarchię zaspokojenia potrzeb postojowych w śród-
mieściu Krakowa:

•	 klienci placówek handlowo-usługowych oraz intere-
santów biur i urzędów (parkowanie krótkoterminowe),

•	 mieszkańcy obszaru objętego ograniczeniami, 
•	 dojeżdżający do pracy.

Celem ograniczenia czasu parkowania było wymuszenie 
wysokiej rotacji umożliwiającej większej liczbie zmotoryzo-
wanych skorzystanie z parkingu w śródmieściu. 

Uchwała Rady Narodowej jednomyślnie podjęta 6 kwiet-
nia 1988 roku w sprawie projektu uspokojenia ruchu w śród-

3  Sprawował ten urząd w latach 1982–1990. 
4  „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”, „Echo Krakowa”. 
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mieściu Krakowa została podpisana przez przewod niczą-
cego rady Apolinarego Kozuba.

W ślad za tym prezydent Miasta Krakowa wydał za-
rządzenie z 22 kwietnia 1988 roku dotyczące realizacji tej 
Uchwały. Określa ono szczegółowe zadania dla dyrekto-
rów wszystkich wydziałów Urzędu Miasta. Pokazuje to 
na jak wiele dziedzin życia miejskiego miał wpływ projekt 
uspokojenia ruchu w warunkach zcentralizowanej admi-
nistracji i gospodarki. 

Charakterystyka projektu uspokojenia ruchu 
Załącznikiem do uchwały z 6 kwietnia 1988 roku był 
projekt uspokojenia ruchu w śródmieściu Krakowa wraz 
z działaniami organizacyjno-technicznymi związanymi 
z jego organizacją, który zawierał:
1.  Ogólne zasady polityki komunikacyjnej w śródmieściu.
2.  Potrzeby parkingowe w obszarze śródmieścia Krakowa, 

a możliwości ich zaspokojenia.
3.  Ogólne zasady uspokojenia ruchu.
4.  Organizacja i zasady funkcjonowania stref A, B i C.
5.  Zmiany w organizacji ruchu. 

 
Istotę projektu pokazują punkty 4 i 5. Ponadto opraco-

wanie zawierało 13 rysunków, 10 tablic oraz harmonogram 
realizacji. Tablice zestawiają bilans miejsc parkingowych 
dla poszczególnych rejonów śródmieścia. Przewidywany 
deficyt w stosunku do oszacowanych ówczesnych potrzeb 
wyniósł około 45% (15 tysięcy wobec 10,5 tysiąca miejsc). 
Potrzeby mieszkańców oszacowano na 5,5 tysiąca miejsc. 
Przykładowo przytoczono dwa oryginalne (są to już repro-
dukcje o słabej jakości) rysunki: nr 4 – jako rysunek 4 (stre-
fy ruchu oraz obszar strefy ograniczonego postoju) i 13 – 
jako rysunek 5 (organizacja ruchu). 

Powyższy projekt przedłożony przez prezydenta Miasta 
Krakowa opracował w marcu 1988 roku Zespół ds. Zarzą-
dzania Ruchem Biura Inżynierii Ruchu Wydziału Komuni-
kacji Urzędu m. Krakowa pod kierunkiem Zbigniewa 
Melanowskiego. 

Zgodnie z uchwałą projekt wdrożono z dniem 1 paź-
dziernika 1988 roku. 

Oprócz zmian w zasadach organizacji ruchu i parkowa-
nia uchwała przewidywała między innymi:

•	 zmiany z strukturze użytkowania Starego Miasta, np. 
wyprowadzenie z sąsiedztwa Rynku Głównego domu 
towarowego, który ze względu na asortyment sprze-
daży wymagał dojazdu samochodem prywatnym; 

•	 prowadzenie bieżącej kontroli sprawności układów 
wydechowych samochodów w zakresie toksyczności 
spalin; 

•	 podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia 
sprzedaży benzyny bezołowiowej na terenie Krakowa. 

Istotą projektu był podział śródmieścia na 3 strefy (rys. 6): 
•	 strefa A pieszo-rowerowa (czerwona) – z dopuszcze-

niem wjazdu tylko samochodów z silnikiem elektrycz-
nym oraz pojazdów dla wykonania czynności wyła-
dunkowych, wyłącznie w godzinach 19:00–10:00; 

Rys. 5. Oryginalny rysunek organizacji ruchu z załącznika do uchwały RMK

Rys. 4. Oryginalny rysunek zasięgu stref ruchu ograniczonego oraz ograniczenia postoju  
z załącznika do Uchwały RMK 
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•	 strefa B ograniczonego ruchu samochodowego 
(zielona) – zasady dopuszczenia wjazdu jak w stre-
fie A, a ponadto dla pojazdów:

 –  mieszkańców strefy A i B na podstawie identyfi-
katora, 

 – komunikacji publicznej, 
 –  instytucji tam zlokalizowanych na podstawie ze-

zwolenia,
 –  gości hotelowych z krótkich postojem;

•	 strefa C ograniczonego i płatnego postoju (niebie-
ska) – obowiązującego w dni powszednie w godzinach 
10:00–18:00. Czas postoju ograniczony do 2 godzin 
(nie dotyczyło to posiadaczy abonamentu). Opłata wno-
szona była przez wykupienie kart postojowych, na któ-
rych kierowca zaznaczał godzinę i minuty rozpoczęcia 
postoju. Opłata wynosiła 50 zł za godzinę postoju, co 
stanowiło około 1/1000 ówczesnej średniej pensji. 

Istotną rolę, w tym substytucyjną, wobec ograniczeń 
w ruchu samochodów, miała pełnić komunikacja zbiorowa 
po przeprowadzeniu korekt przebiegu linii i zwiększeniu 
częstotliwości kursowania wszystkich linii obsługujących 
rejon Starego Miasta. Pomysł z midibusem penetrującym 
wewnętrzny układ Starego Miasta nie został wprowadzony. 

Jeszcze przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu 
ukazał się informator „Komunikacja w Krakowie – jak jeź-
dzić? gdzie parkować?” wydany specjalnie w celu przekaza-
nia koniecznych informacji dla użytkowników dróg i trans-
portu zbiorowego przed wprowadzeniem istotnych zmian 
w organizacji ruchu na terenie miasta Krakowa. Informator 
obejmował m.in. następujące treści:

•	 Wprowadzono wzór samoobsługowej karty postojowej. 
•	 Miejsca postojowe i trasy autokarów wycieczkowych. 
•	 Proponowane trasy objazdu śródmieścia przy przejaz-

dach tranzytowych. 
•	 Zmiany w komunikacji zbiorowej (szczegółowe roz-

kłady jazdy pokazujące wzmocnienie obsługi). 

Pierwsze efekty uspokojenia ruchu
Ocenie efektów wprowadzenia projektu po okresie półtora 
roku jego funkcjonowania poświęcony był prawie w całości 
(numer 5/1990) „Transportu Miejskiego”. Celem tej publi-
kacji było także zaprezentowanie krakowskich doświadczeń 
innym miastom do wykorzystania

Pozytywne skutki w śródmieściu najwyraźniej uwidocz-
niły się bezpośrednio po wprowadzeniu radykalnego roz-
wiązania w 1988 roku. Warto przypomnieć – zwłaszcza z per-
spektywy już 30-letniej – najważniejsze syntetyczne efekty 
przeprowadzonych badań (zostały one szczegółowo przed-
stawione w [4], [5], [6] i [7], a skrótowo w [2]): 

•	 o ile w poprzednim okresie w obszar Starego Miasta 
wjeżdżało około 16 000 pojazdów w ciągu doby, 
o tyle po wprowadzeniu restrykcji liczba ta spadła do 
około 5000 (redukcja o blisko 70%);

•	 natężenie ruchu na objętych uspokojeniem odcinkach 
północnym i zachodnim I obwodnicy spadło od 40 do 
58%;

•	 na ulicach promienistych dochodzących do Starego 
Miasta natężenie ruchu zmalało od 10 do 25%;

•	 prędkość ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej  
na obszarze objętym uspokojeniem zwiększyła się 
o 10%;

•	 niekorzystnym, choć przejściowych skutkiem uspo-
kojenia ruchu wewnątrz śródmieścia był wzrost natę-
żeń ruchu na Alejach Trzech Wieszczów o 20÷25% 
oraz wzrost o 500 pojazdów/godzinę na dwupasowej 
ulicy Warszawskiej (wzrost natężeń na ciągach, któ-
re przejęły część ruchu z ulic uspokajanych i tak do-
konałby się, choćby tylko w wyniku wzrostu moto-
ryzacji, aż do wyczerpania przepustowości tych 
ciągów);

•	 na ulicach uspokajanych, poziom hałasu w godzinach 
szczytu zmalał od 3 do 10 dB;

•	 w roku następnym po wprowadzeniu zmian w organi-
zacji ruchu liczba rannych w wypadkach w strefie ob-
jętej uspokojeniem ruchu spadła o 43%;  

•	 stężenia dwutlenku azotu na całym obszarze śród-
mieścia spadły od 15 do 30%, a koncentracja ołowiu 
spadła o 40%, co mogło być następstwem wprowa-
dzenia uspokojenia ruchu5.

 

5 Ze względu na duży wpływ chwilowych warunków pogodowych na wielkość stę-
żeń szkodliwych substancji z dużą ostrożnością należy podchodzić do wyciągania 
wniosków z wyników tych ostatnio przytaczanych badań. 

Rys. 6. Podział na strefy uspokojonego ruchu oraz organizacja ruchu w śródmieściu Krakowa 
– stan z 2005 r. 
Źródło: ulotka wydana przez Urząd Miasta
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Badania akceptacji społecznej wprowadzonego rozwią-
zania, które objęły tylko kierowców, posiadaczy samocho-
dów zarówno z Krakowa, jak i spoza miasta, wykazały że:

•	 24% zrezygnowało z dojazdów samochodem do cen-
trum miasta;

•	 40% pozytywnie oceniło wprowadzone zmiany, nato-
miast 43% – negatywnie; 

•	 60% było niezadowolonych z informacji o strefach, 
w tym z oznakowania, a 63% z obsługi strefy komu-
nikacją zbiorową. 

 
Dalsze działania w zakresie uspokajanie ruchu
Pierwotny projekt uspokojenia ruchu podlegał kolejnym 
modyfikacjom. Pierwsze z nich to wprowadzenie w 1994 
roku „strefy 30 km/godz.” w obszarze pomiędzy pierwszą 
a II obwodnicą, co miało wpływ na zmniejszenie zanie-
czyszczeń komunikacyjnych. W 1995 roku nastąpiło po-
większenie strefy ograniczonego postoju, poprzez przesu-
nięcie jej dotychczasowej zachodniej i północnej granicy na 
zewnątrz, aż do Alei Trzech Wieszczów. 

Po zmianie ustrojowej, w pierwszych latach dziewięć-
dziesiątych pojawiły się naciski dążące do wycofania się 
z wprowadzonych rozwiązań uspokojenia ruchu w Kra-
kowie. Argumentowano, że zostały one wprowadzone de-
cyzją niedemokratycznie wybranych władz. Jednakże dzię-
ki zdecydowanemu stanowisku ekspertów udało się prze-
konać władze Krakowa o trafności tej decyzji. 

W podtrzymaniu i poszerzaniu obszaru ruchu uspokojo-
nego i pieszego ustanowionego w 1988 roku miały udział 
późniejsze uchwały Rady Miasta Krakowa, przyjęte zwłasz-
cza w latach 1992–1994, w tym uchwalona w styczniu 1993 
roku pierwsza w Polsce miejska polityka transportowa.

Nowe podejście do wymiarowania układu komunikacyjnego 
W pracach prowadzonych w latach 1992–1994 nad rozwią-
zaniami komunikacyjnymi w ramach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Krakowa [8] przyjęto, że 
prognozowany wskaźnik motoryzacji nie może być podstawą 
do wymiarowania układu ulic i parkingów6. Przepustowość 
ulic zaplanowanej wówczas sieci pozwoliło by na zapewnienie 
dogodnych warunków poruszania się w godzinach szczytu 
tylko przy 25% udziale samochodów osobowych w podró-
żach zmotoryzowanych. Zatem system komunikacji zbioro-
wej powinien być dostosowany do przejęcia 75% podróży. 
W rzeczywistości, wobec preferowania w podróżach samo-
chodu, udział tego środka lokomocji będzie większy, co skut-
kować będzie stanami kongestii ruchu, której poziom będzie 
naturalnym regulatorem użyteczności samochodu. Oznacza 
to, że sieć drogowo-uliczna, nawet w stanie docelowego roz-
woju, będzie permanentnie niedowymiarowana w stosunku 
do oczekiwań zmotoryzowanych, a system transportu zbioro-
wego nadwymiarowany. To ostatnie może wydawać się niera-
cjonalne, ale tylko w ten sposób można zapewnić konkuren-
cyjność komunikacji zbiorowej przyciągającą pasażerów. 

6 Generalnym projektantem planu był Zygmunt Ziobrowski. Należy też wspo-
mnieć o dużym wsparciu ówczesnego wiceprezydenta Krakowa Jana Friedberga.

Zasady limitowania programu parkingów w Krakowie  
z początku lat 90. XX wieku 
Do lat 80. XX wieku określano dla nowych inwestycji 
minimalną liczbę stanowisk postojowych obsługujących 
obiekty o poszczególnych funkcjach (usługi, produkcja, 
edukacja itp.). Liczba ta zależała od wielkości obiektu cha-
rakteryzowanego np. powierzchnią użytkową lub liczbą 
użytkowników. Oznaczało to dostosowanie liczby miejsc 
postojowych do potrzeb zmotoryzowanych, które były 
powiązane z ówczesnymi i prognozowanymi wskaźnikami 
motoryzacji. 

W warunkach rosnącej motoryzacji duża oferta parkin-
gowa zwiększa ruchliwość samochodu, co zwiększa poziom 
kongestii ruchu, która w konsekwencji utrudnia dojazd do 
parkingów, a to może skutkować, że nie będą one w pełni 
wykorzystane. Ponadto duża liczba miejsc parkingowych, 
odciąga mieszkańców od korzystania z komunikacji zbioro-
wej, która tracąc pasażerów, staje się coraz mniej rentowna, 
co skłania władze miejskie do ograniczania jej oferty. Jak 
zatem realizować wymóg zapewnienia dostępności trans-
portowej poszczególnych obiektów?

Zakładając komplementarność (a w pewnych sytuacjach 
nawet substytucyjność) komunikacji zbiorowej wobec samo-
chodu, można kierować się zasadą, że jeśli obiekt jest dobrze 
obsługiwany komunikacją zbiorową, to uprawnione jest 
ograniczanie dostępności samochodem przez limitowanie 
liczby dostępnych miejsc postojowych przy obiekcie. Wymo-
giem powinno być sprawiedliwe dzielenie rezerw przepusto-
wości ulic (w warunkach jej deficytu) między użytkowników 
programu urbanistycznego, w tym nowych inwestycji. 

Ruchliwość samochodu jest warunkowana dostępnością 
miejsc postojowych. Jednym z postulatów polityki transpor-
towej zrównoważonego rozwoju jest zmniejszenie ruchliwo-
ści samochodów osobowych w ruchu miejskim. Najskutecz-
niej można to osiągnąć, ograniczając dostępność celów po-
dróży samochodem, poprzez limitowanie liczby miejsce na 
parkingach. Ograniczenia w dostępności parkingów poprzez 
ustalenie maksymalnej dopuszczalnej liczby stanowisk po-
stojowych, jaka może być wybudowana dla obsługi obiektu, 
pierwsza zaczęła wprowadzać Holandia.

W propozycjach dla Krakowa przyjęto przestrzennie 
zróżnicowaną politykę parkingową nie tylko według makro-
stef opisanych w tabeli1, lecz przede wszystkim według ko-
rytarzy dogodnej komunikacji zbiorowej, wyrażanej miarą 
dostępności, która jest sumą czasu dojścia do przystanku 
i czasu oczekiwania na pojazd komunikacji zbiorowej. 

Na podstawie tych spostrzeżeń i wzorując się na holen-
derskich wskaźnikach, zaproponowano w dokumencie poli-
tyki [9] strefy A, B, C, i D, rekomendowane dla określonego 
charakteru zabudowy i stopnia dostępności komunikacją in-
dywidualną i zbiorową (tabela 1). Politykę reali zowaną 
w tych strefach przedstawiono w tabeli 2. 

Ograniczenia parkingowe mają być powiązane z formu-
łowaną wyżej dostępnością do komunikacji zbiorowej. Dobra 
dostępność powinna wymuszać intensywne użytkowanie 
przestrzeni w strefie ciążenia do przystanków oraz osłabiać 
konkurencyjność samochodu w osiąganiu tego obszaru.
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Ustalenie w powyższej strefie wartości minimalnych, 
a rezygnacja z wielkości maksymalnych stanowiło poważną 
niekonsekwencję, wymuszoną decyzją Rady Miasta. Miała 
to być „rekompensata” w zamian za ograniczenia w parko-
waniu w strefach wielkomiejskiej i miejskiej. W efekcie 
skutkowało to zwiększeniem pracy przewozowej, zachęcało 
do „ucieczki” budynków handlowych i biurowych ze śród-
mieścia (które stały się trudno dostępne samochodem) do 
obszarów podmiejskich (łatwo dostępne samochodem).

Początki systemu Park and Ride w Krakowie
W 1992 roku wprowadzono w Krakowie w formie pilo-
tażu zalążek systemu, wykorzystując w ten sposób istnie-
jące rezerwy parkingowe, położone w oddaleniu od śród-
mieścia, na ogół na obrzeżach miasta. Nie były to jednak 
lokalizacje docelowe określone w ówczesnym planie ogól-
nym Krakowa. System funkcjonował w oparciu o tzw. 
Kartę promocyjną komunikacji zbiorowej. Abonament na 
wszystkie linie komunikacyjne dawał możliwość bezpłatne-
go pozostawienia samochodu na parkingu zlokalizowanym 
na obrzeżach miasta. Również wykupując bilet parkingo-
wy P+R, można było korzystać w tym dniu z przejazdów 
wszystkimi liniami MPK. 

Ponieważ lokalizacje te nie cieszyły się zainteresowa-
niem kierowców, po kilku latach parkingi P+R poszły w za-
pomnienie. W tamtym czasie można było bez większych 
trudności dojechać samochodem i zaparkować bezpłatnie 
w pobliżu śródmieścia. 
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Strefy polityki rekomendowanej dla określonego charakteru zabudowy 
i stopnia dostępności komunikacją indywidualną i zbiorową
Charakter zabudowy, 

dostępność komunikacją  
indywidualną

Dostępność do komunikacji zbiorowej
(suma czasu dojścia i oczekiwania)

do 7 minut 7÷15 minut powyżej 15 minut

Centrum A A A

Pozostałe obszary o zwartej i inten-
sywnej zabudowie 
- zła dostępność
- względnie dobra dostępność

A
B

B
C

B
C

Inne obszary
- zła dostępność
- względnie dobra dostępność

B
C

C
D

C
D

Tabela 1

Tabela 2

Wskaźniki miejsc postojowych w poszczególnych  
strefach polityki parkingowej

Strefa 
polityki

Maksymalny wskaźnik miejsc parkingowych związanych:

z pracą, przypadający  
na 100 zatrudnionych

z usługami, przypadający  
na 1000 m2 powierzchni użytkowej

A 5 2

B 12 5

C 20 10

D 35 20

Wyżej wymieniona ograniczenia nie odnosiły się do par-
kingów w systemie Park and Ride oraz do parkingów dla 
mieszkańców.

Powyższe strefy tworzą formy pasmowo-kołowe wzdłuż 
istniejących i projektowanych głównych ciągów komunika-
cji zbiorowej, szczególnie szynowej. Podana wyżej zasada 
strefowania stanowiła jeden z podstawowych wniosków do 
planu ogólnego Krakowa z 1994 roku i miała między inny-
mi za zadanie zapobiec degradacji systemu komunikacji 
zbiorowej oraz zwiększeniu zatłoczenia ruchem obszarów 
konfliktowych. Do czasu dokładnego wyznaczenia na ob-
szarze całego Krakowa szczegółowego zasięgu stref A, B, C 
i D zalecono stosować strefy zagregowane. 

Normatywy parkingowe w ustaleniach planu ogólnego 
Krakowa z 1994 roku
Ujęte w planie ogólnym z 1994 roku [8] zagregowane 
strefy objęte polityką parkingową były tożsame ze stre-
fami, w których obserwowano największą intensywność 
inwestowania i użytkowania, wyodrębnionymi w obsza-
rze administracyjnym Krakowa. Ustalono następują-
ce wskaźniki dopuszczalnej liczby miejsc parkingowych 
w obrębie działki:

•	 dla strefy intensywności wielkomiejskiej: maksi-
mum 25 na 100 zatrudnionych oraz maksimum  
12 na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług,

•	 dla strefy intensywności miejskiej: maksimum  
12 na 100 zatrudnionych oraz maksimum 5 na 1000 m2 
powierzchni użytkowej usług,

•	 dla strefy intensywności podmiejskiej: minimum 
15 na 100 zatrudnionych i minimum 10 na 1000 m2 
powierzchni użytkowej usług. 
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Streszczenie: 30-lecie wprowadzenia na obszarze krakowskiego śród-
mieścia pierwszej w Polsce strefy uspokojenia ruchu wraz z obowiąz-
kiem wnoszenia opłat za parkowanie wydaje się być dobrą okazją do 
uporządkowania informacji dotyczących terytorialnego rozwoju strefy 
płatnego parkowania w latach 1988–2018. W artykule przytoczono 
historyczny kontekst wdrożenia systemu płatnego parkowania wraz ze 
strefą uspokojenia ruchu, chronologicznie uporządkowano kolejne roz-
szerzenia zasięgu strefy płatnego parkowania. Terytorium strefy w ko-
lejnych etapach czasowych zaprezentowano na rysunkach z mapą śród-
mieścia Krakowa. Uzupełnieniem są ważniejsze informacje dotyczące 
zasad funkcjonowania strefy, jak np. bieżące wysokości stawek opłat za 
parkowanie, godziny obowiązywania strefy czy też sposób wnoszenia 
obowiązującej opłaty.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, strefa ruchu uspokojo-
nego, strefa ruchu pieszego.

Zmiany terytorialne strefy  
płatnego parkowania w Krakowie  
w latach 1988–20181

Wprowadzenie
Krakowska strefa płatnego parkowania jest najstarszą 
strefą płatnego parkowania w Polsce. Utworzona w 1988 
roku, była elementem szerszego projektu, mającego na celu 
kompleksowe uspokojenie ruchu kołowego w śródmieściu 
Krakowa. Tak radykalne zmiany w organizacji ruchu i par-
kowania spowodowały w tamtym czasie sporo emocjonal-
nych reakcji wśród mieszkańców śródmieścia, zaktywizo-
wały zwolenników, jak również oponentów tej idei, specja-
listów i środowiska naukowe.

Wdrożone zmiany były przedmiotem bieżących analiz, 
obserwacji zachodzących procesów i oceny osiąganych efek-
tów – pierwsze komentarze mieszkańców, przeciwników 
i rzeczników uspokojenia ruchu i płatnego parkowania, 
opinie specjalistów i wyniki badań przeprowadzonych rok 
po wprowadzeniu zmian, udostępniono w specjalnym wy-
daniu miesięcznika naukowo-technicznego „Transport Miejski” 
z 1990 roku [2].

W 30 lat po wprowadzeniu idei uspokojenia ruchu 
i płatnego parkowania nadal aktualne są problemy, które 
w roku 1988 skłoniły władze do podjęcia tak odważnych 
działań. Wraz ze wzrostem motoryzacji i zwiększeniem po-
trzeb przewozowych mieszkańców miasta zatłoczenie ulic 
śródmieścia jest coraz większe, a liczba miejsc parkingo-
wych stała się deficytowym dobrem publicznym, nie tylko 
w centrum Krakowa. Strefa ograniczonego ruchu działa 
w nieco rozszerzonym kształcie, jednak pomimo tego, że 
nikt już nie wyobraża sobie funkcjonowania centrum mia-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: Piotr Kącki 
50%, Urszula Duda-Wiertel 50%.

sta z ruchem samochodowym, wszelkie próby zmiany przy-
zwyczajeń i zachowań kierowców budzą skrajne emocje 
wśród mieszkańców i aktywistów miejskich. Podobne kon-
trowersje towarzyszą dyskusji związanej z planami zmian 
w organizacji ruchu i proponowanym korektom zasad i ob-
szaru funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Stawki 
opłat za parkowanie w strefie pozostawały niezmienne od 
wielu lat i są ustalane zapisami ustawy bez względu na sto-
sunek podaży do popytu dostępnych miejsc postojowych. 
Pomimo tego władze miasta konsekwentnie starają się 
wdrażać zrównoważoną politykę transportową, zapewnia-
jąc proporcjonalny podział pomiędzy wszystkimi uczestni-
kami ruchu drogowego, tj. pieszymi, rowerzystami, kie-
rowcami etc.

30-lecie wprowadzenia tych ważnych dla Krakowa 
i przełomowych w skali kraju zmian, wydaje się być dobrą 
okazją do przypomnienia, jak na przestrzeni kolejnych lat 
zmieniała się krakowska strefa płatnego parkowania. W ar-
tykule opisano początki płatnego parkowania w Krakowie, 
a także przypomniano, jak zmieniał się obszar strefy płat-
nego parkowania – od momentu jej utworzenia w 1988 do 
roku 2018. 

Historia płatnego parkowania w śródmieściu Krakowa
Początki płatnego parkowania, ale także uspokojenia ruchu 
w centrum Krakowa, sięgają końca lat 80. ubiegłego wie-
ku. Wówczas Rada Narodowa Miasta Krakowa, uchwałą 
Nr XXXVI/225/88 z dnia 6 kwietnia 1988 roku w spra-
wie projektu „uspokojenia ruchu kołowego w śródmieściu 
Krakowa” [1] zdecydowała o utworzeniu w Krakowie 
trzech stref: 

•	 ruchu pieszego (strefa A), 
•	 ruchu ograniczonego (strefa B),
•	 ograniczonego postoju (strefa C). 

W strefie B dodatkowo ograniczono dopuszczalną pręd-
kość pojazdów do 20 km/h. Postanowienia weszły w życie 
z dniem 1 października 1988 roku.

Głównym motywem decyzji o wprowadzeniu rewolu-
cyjnych zmian była troska o środowisko i ochronę wartości 
kulturowych Krakowa. W 1978 roku zespół architekto-
niczno-urbanistyczny Starego Miasta został wpisany na 
światową listę najcenniejszych obiektów UNESCO [2].

Projekt zmian zakładający wdrożenie zasady strefowa-
nia – podziału obszaru na strefy o różnym stopniu dostęp-
ności dla poszczególnych środków transportu, a w związku 
z tym: uspokojenie ruchu w rejonie śródmieścia, likwidację 
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tranzytu na I obwodnicy oraz wprowadzenie systemu ulic 
jednokierunkowych wewnątrz II obwodnicy, został opraco-
wany przez zespół Biura Inżynierii Ruchu w Wydziale 
Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa, kierowany przez 
wojewódzkiego inżyniera ruchu mgr. inż. Zbigniewa 
Melanowskiego [2]. Wdrożona koncepcja była pierwszym 
w Polsce rozwiązaniem, które wprowadzało ideę uspokoje-
nia ruchu w obszarze centrum miasta.

Zakres obowiązywania nowo utworzonych stref oraz 
obowiązującą nową organizację ruchu przedstawiono na ry-
sunku 1.

Starego Miasta przed pojazdami, koncentrującymi się w są-
siedztwie obszarów o wprowadzonych ograniczeniach (stre-
fa A i B). Miała ona również służyć zwiększeniu dostępności 
do śródmieścia poprzez wymuszenie rotacji i preferencji 
krótkotrwałego postoju. Obowiązywała w dni robocze 
w godzinach 8:00–18:00. Wysokość opłaty za postój uza-
leżniona była od czasu postoju. Stawki opłat za parkowanie 
wynosiły wtedy 50 zł/h w przypadku parkowania na okres 
do 4 godzin oraz 100 zł/h – gdy pojazd parkował dłużej niż 
4 godziny [2]

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ru-
chu kołowego w obszarze śródmieścia Krakowa w swoim 
założeniu miało eliminować ruch tranzytowy międzydziel-
nicowy w części I obwodnicy oraz służyło podniesieniu 
standardu obsługi obszaru centralnego miasta komunika-
cją zbiorową.

Kolejne zmiany w śródmieściu wdrożono w roku 1991 
– Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XXVI/173/91 z dnia 
21 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia miejsc na drogach, 
w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów, wy-
sokości tych opłat, sposobów ich pobierania oraz przezna-
czenia [3], ustaliła z dniem 1 października 1991 roku ob-
szar strefy B (będący strefą ruchu ograniczonego) oraz ob-
szar strefy C (będącej strefą ograniczonego postoju) 
miejscami, w których pobiera się opłaty za parkowanie po-
jazdów na drogach publicznych. W tamtym czasie pojazdy 
upoważnione do wjazdu do tej strefy otrzymały prawo po-
stoju po wniesieniu opłaty abonamentowej lub jednorazo-
wej opłaty za parkowanie. Obowiązek uiszczania opłat 
w ramach strefy B obowiązywał w godzinach między 10:00 
a 18:00. Wszystkich kierowców, którzy chcieli zaparkować 
pojazdy w strefie C, parkowanie płatne obowiązywało w dni 
powszednie, w godzinach między 8:00 a 18:00.

Wysokość stawek opłat za parkowanie – zarówno opłat 
abonamentowych, jak również jednorazowych – została 
ustalona oddzielnie dla obu stref (B i C). Roczna opłata 
abonamentowa dla mieszkańca strefy B wynosiła 60 000 zł. 
Miesięczna opłata abonamentowa w strefie C wynosiła 
400 000 zł, a za godzinę postoju trzeba było wnieść opłatę 
w wysokości 2000 zł. Dowodem wniesienia opłaty, który 
upoważniał do postoju w strefie ograniczonego postoju była 
prawidłowo skasowana kar ta  pos to jowa . Skasowanie 
karty następowało przez trwałe skreślenie odpowiednio 
miesiąca, godziny, minuty rozpoczęcia postoju oraz określe-
nie roku. Przy dłuższym czasie postoju należało użyć kilku 
kart, zaznaczając na każdej następnej czas wygaśnięcia 
ważności poprzedniej karty [3].

Pomimo że od przełomowego roku 1988 minęło już  
30 lat, wprowadzone wówczas rozwiązania obowiązują do 
dziś. Podjęte wówczas działania przyniosły wymierne ko-
rzyści, przyczyniając się do:

•	 spadku liczby pojazdów wjeżdżających w obszar Sta-
rego Miasta,

•	 ograniczenia ruchu na odcinkach I obwodnicy obję-
tych uspokojeniem,

•	 zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń komunika-
cyjnych na obszarach, których zmiany dotyczyły [2].

Rysunek 1 przedstawia ulice i place objęte strefami A, B 
i C. Kolorem czerwonym oznaczono ulice strefy A, po któ-
rych dopuszczono jedynie ruch pieszych, z wyjątkiem rowe-
rów i dorożek konnych oraz pojazdów uprzywilejowanych, 
m.in. pojazdów MO (Milicji Obywatelskiej – dzisiaj policji) 
w akcji, karetek czy osób niepełnosprawnych. Zasady te 
obowiązywały na całym obszarze Rynku Głównego oraz 
wybranych przyległych ulicach. Kolorem zielonym ozna-
czono ulice należące do strefy B, gdzie ruch samochodów 
znacznie ograniczono, ale wybrane pojazdy otrzymały moż-
liwość wjazdu. Strefa B objęła cały obszar wewnątrz I ob-
wodnicy z kilkoma wyjątkami, ulicami: Sławkowską, Flor-
iańską, Szewską (od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską) oraz 
Grodzką (do skrzyżowania z ulicą Dominikańską), na któ-
rych obowiązywały zasady strefy A. Strefa C – oznaczona 
na rysunku kolorem niebieskim, w swoim założeniu miała 
eliminować długotrwałe parkowanie przy równoczes nych 
zmianach w organizacji ruchu, polegających na rozszerze-
niu układu ulic jednokierunkowych dla uzyskania większej 
liczby miejsc parkingowych w stosunku do stanu pierwot-
nego. Miała ona tworzyć tzw. bufor chroniący obszar 

Rys. 1. Organizacja ruchu oraz zakres stref ograniczonego ruchu wprowadzony 1 październi-
ka 1988 r.
Źródło: [2]
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Kolejne zmiany terytorialne w obszarze strefy  
płatnego parkowania
W kolejnych latach obszar strefy płatnego parkowania ule-
gał ciągłym zmianom. Zakres ulic, z obowiązującą opła-
tą za postój w wyznaczonych godzinach, zwiększał się, by 
w roku 2015 objąć swoim zasięgiem znaczną część mia-
sta. W tabeli 1 zestawiono kolejno najważniejsze zmiany 
obszaru obowiązywania strefy płatnego parkowania, wraz 
z odpowiadającą im podstawą prawną.

Pierwsza poważna zmiana obszaru obowiązywania strefy 
płatnego parkowania została wprowadzona w roku 2003, 
uchwałą Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia  
26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie po-
jazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie 
Krakowa, w strefie płatnego parkowania [4]. Zgodnie z za-
pisem tej uchwały opłaty za parkowanie zaczęły obowiązy-
wać w rozszerzonym (w stosunku do poprzedniego) obsza-
rze, obejmującym ścisłe centrum – ograniczonym II obwod-
nicą (Alejami Trzech Wieszczów), linią kolejową, ulicą Dietla 
aż po zakole Wisły. Zakres strefy płatnego parkowania 
przedstawiono graficznie na rysunku 2.

Wysokość stawki za parkowanie w strefie wynosiła 3,00 zł 
na 1 godzinę parkowania, przy czym:

•	 opłata za parkowanie do jednej godziny wynosiła 
3,00 zł,

•	 opłata za drugą rozpoczętą godzinę parkowania wy-
nosiła 3,10 zł,

•	 opłata za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania wy-
nosiła 3,20 zł,

•	 opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowa-
nia wynosiła 3,00 zł.

Wysokość opłaty abonamentowej wynosiła odpowied-
nio: 25,00 zł za jeden dzień parkowania, 150,00 zł za abo-
nament na 6 kolejnych dni roboczych oraz 250,00 zł za 
abonament miesięczny.

Najważniejsze zmiany obszaru obowiązywania strefy  
płatnego parkowania w Krakowie

Lp. Rozszerzenie Obowiązuje od Uchwała

1 Opłaty pobiera się 
w strefie C

1 października 
1988 r.

Uchwała Nr XXXVI/225/88 Rady Narodowej 
Miasta Krakowa z dnia 6 kwietnia 1988 r. 
w sprawie projektu „uspokojenia ruchu 
kołowego w śródmieściu Krakowa”

2 Opłaty pobiera się 
w strefach B i C

1 października 
1991 r.

Uchwała Nr XXVI/173/91 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 21 czerwca 1991 r. w spra-
wie ustalenia miejsc na drogach, w których 
pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów, 
wysokości tych opłat, sposobów ich pobiera-
nia oraz przeznaczenia

3 Opłaty pobiera się 
w strefie P1  
(Stare Miasto)

22 grudnia 2003 r. Uchwała Nr XXXII/268/03 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. w spra-
wie opłat za parkowanie pojazdów samocho-
dowych na drogach publicznych na terenie 
Krakowa, w strefie płatnego parkowania

4 Poszerzenie 
strefy o obszar: 
Kazimierza (P2) 
i Grzegórzek (P3)

4 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr XXI/229/11 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, usta-
lenia opłat za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 
abonamentowej dla niektórych użytkowników 
dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 363)

5 Poszerzenie strefy 
o obszar P4, P5, 
P6 I, P6II, P6III, 
P6IV, P6V

1lutego 2014 r.
(z zastrzeżeniem *).

Uchwała Nr LXXII/1051/13 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowa-
nia, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania, wprowadze-
nia opłaty abonamentowej dla niektórych 
użytkowników dróg oraz sposobu pobie-
rania tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2013 r. poz. 3375)

6 Poszerzenie strefy 
o obszar P4, P5, 
P6 I, P6II, P6III, 
P6IV, P6V

* Powyższa 
uchwała prze-
sunęła termin 
poszerzenia strefy 
o obszar P4, P5, 
P6 I, P6II, P6III, 
P6IV, P6V na
1 marca 2014 r.

Uchwała Nr XCVI/1443/14 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 29 stycznia 2014 r. w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowa-
nia, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania, wprowadze-
nia opłaty abonamentowej dla niektórych 
użytkowników dróg oraz sposobu pobie-
rania tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2014 r. poz. 566)

7 Poszerzenie 
strefy o obszar P7 
i P8 oraz dodanie 
nowego obszaru 
w podstrefie P6I

1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr CXXI/1903/14 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, usta-
lenia opłat za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 
abonamentowej dla niektórych użytkowników 
dróg oraz sposobu pobierania tych opłat 
z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2014 r. poz. 6520)

8 Uchwała nie 
wprowadziła 
poszerzenia strefy 
o nowe obszary, 
natomiast przyjęła 
nowy podział strefy 
P1 na podstrefy 
P1I, P1II, P1III, 
P1IV oraz zmieniła 
granice dotychcza-
sowych podstref: 
P4 w odniesieniu 
do P6II i P6V w od-
niesieniu do P8

7 stycznia 2018 r. Obecnie obowiązująca uchwała 
Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie usta-
lenia strefy płatnego parkowania, ustalenia 
opłat za postój pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania, wprowadzenia opłaty abona-
mentowej dla niektórych użytkowników dróg 
oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 8013)

Źródło: opracowanie własne Rys. 2. Obszar strefy płatnego parkowania, obowiązujący w latach 2003–2011
Źródło: [4]

Tabela 1
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Opłaty pobierane były we wszystkie dni robocze w go-
dzinach 10.00–18.00 za pomocą kart postojowych i abona-
mentów postojowych oraz innych elektronicznych form 
płatności.

Dużą zmianą jakościową w organizacji krakowskiej 
strefy płatnego parkowania było wprowadzenie parkome-
trów. Pierwsze urządzenia do poboru opłat stanęły w roku 
2009 w strefie P1-śródmieście. Urządzenia zastąpiły stosowa-
ny do tego momentu system kart postojowych, nabywa-
nych w kioskach lub bezpośrednio u osób dokonujących 
kontroli.

Kolejne rozszerzenie granic strefy płatnego parkowa-
nia w Krakowie miało miejsce 4 sierpnia 2011 roku, 
zgodnie z zapisami uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowa-
nie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abo-
namentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz spo-
sobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2011 r. poz. 363) [5]. Do terytorium strefy włączony 
został obszar Kazimierza – jako strefa P2 i Grzegórzek – 
jako strefa P3. Obszar, w którym strefa obowiązywała do 
tamtej pory, oznaczono jako strefa P1. Mapę obszaru stre-
fy obowiązującej w latach 2011–2014 przedstawiono na 
rysunku 3. 

Opłata abonamentowa za parkowanie w strefie wynosi-
ła odpowiednio: 25,00 zł za jeden dzień parkowania, 
125,00 zł za abonament na 5 kolejnych dni roboczych oraz 
250,00 zł za abonament miesięczny.

Okres pobierania opłat wydłużono do godziny 20.00 we 
wszystkie dni robocze.

W roku 2013 decyzją Rady Miasta granice strefy zostały 
ponownie rozszerzone o znaczną część centrum Krakowa. 
Było to największe rozszerzenie granic w historii krakowskiej 
strefy płatnego parkowania. Uchwała Nr LXXII/1051/13 
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 roku 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia stre-
fy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie po-
jazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamento-
wej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu po-
bierania tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2013 r. poz. 3375) [6] wprowadziła obowiązek wnoszenia 
opłat za parkowanie w wyznaczonych godzinach w pozo-
stałym obszarze Grzegórzek, w Podgórzu, części Krowodrzy 
oraz w okolicach krakowskich Błoń. Ustanowiono podstre-
fy P4, P5 oraz podstrefę P6, podzieloną na mniejsze części: 
P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V. Zakres obowiązywania płatne-
go parkowania wprowadzony uchwałą [6] przedstawiono 
na rysunku 4.

Rys. 3. Obszar strefy płatnego parkowania, obowiązujący w latach 2011– 2014
Źródło: [5]

Zmianie uległy również wysokości stawek godzinowych za 
parkowanie – obowiązujących jednolicie w całej strefie płatne-
go parkowania. Ustalono stawki w następującej wysokości:

•	 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania,
•	 3,50 zł – za druga godzinę parkowania,
•	 4,10 zł – za trzecią godzinę parkowania oraz
•	 3,00 zł – za czwartą i każdą kolejną godzinę parko-

wania.

Rys. 4. Obszar strefy płatnego parkowania, obowiązujący w latach 2014–2015
Źródło: [6]

Ostatecznie zmiany ustanowione uchwałą [6] weszły 
w życie o miesiąc później niż początkowo założono. Uchwałą 
Nr XCVI/1443/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 
2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustale-
nia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowa-
nie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abona-
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mentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu 
pobierania tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Mało-
polskiego z 2014 r. poz. 566) [7] przesunięto termin posze-
rzenia strefy z 1 lutego 2014 na 1 marca 2014 roku. 

Stawki opłat za parkowanie nie zmieniły się w stosunku 
do obowiązujących wcześniej.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie  
pod zarządem spółki Miejska infrastruktura
Od 2 czerwca 2014 roku prowadzenie strefy płatne-
go parkowania od Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu przejęła Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. 
Zadania powierzone spółce na mocy uchwały mają charak-
ter zadań własnych gminy o charakterze użyteczności pu-
blicznej oraz usług publicznych świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym.

1 czerwca 2015 roku weszły w życie kolejne zmiany  
dotyczące zakresu terytorialnego strefy. Uchwała Nr 
CXXI/1903/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 
2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie po-
jazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej 
dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania 
tych opłat z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. 
poz. 6520) [8] objęła strefą nowe obszary ustanawiając: strefę 
P7 na obszarze Dębnik i strefę P8 w okolicy ulicy Wrocławskiej. 
Rozszerzono także obszar podstrefy P6I. Nowe granice strefy 
przedstawiono na rysunku 5.

Także w tym przypadku wysokości stawek opłat za par-
kowanie pozostawione zostały bez zmian.

Od czasu tego rozszerzenia krakowska strefa płatnego 
parkowania została nie tylko najstarszą, ale również naj-
większą w kraju. 

Analiza efektywności funkcjonowania dotychczaso-
wych rozwiązań krakowskiej strefy płatnego parkowania 
wskazywała na konieczność wprowadzenia kolejnych 
zmian. Choć plany nie obejmowały rozszerzenia obszaru 
obowiązywania strefy, proponowane regulacje były nie-
zwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania strefy 
płatnego parkowania. Przedstawione propozycje nowych 
zapisów uchwały miały na celu takie doprecyzowanie jej 
treści, aby m.in. ograniczyć przypadki, w których abona-
menty postojowe ustalone dla niektórych użytkowników 
dróg publicznych, np. mieszkańców, wydawane były dla 
innych użytkowników dróg, którzy nie mieszczą się 
w określonej w uchwale kategorii. Obowiązujące zasady 
w wydawaniu abonamentów sprawiały, że deficyt miejsc 
postojowych występujący na obszarach stref płatnego 
parkowania ulegał dalszemu powiększeniu. Aby zacho-
wać cel, jakiemu służy ustanowienie strefy płatnego par-
kowania, a także ograniczyć dysproporcje pomiędzy po-
szczególnymi podstrefami, istniała również konieczność 
wydzielenia z obowiązującej wówczas strefy P1 czterech 
niezależnych stref: P1I, P1II, P1III, P1IV. 

Ostatecznie uchwałą Nr LXXXIX/2177/17 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za 
postój pojazdów samochodowych na drogach publicz-
nych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opła-
ty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg 
oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2017 r. poz. 8013) [9] wprowadzono 
wszystkie planowane zmiany. Obowiązują one od 7 stycz-
nia 2018 roku do dnia dzisiejszego. Aktualną mapę kra-
kowskiej strefy płatnego parkowania przedstawiono na 
rysunku 6. 

Na dzień dzisiejszy, strefa płatnego parkowania 
w Krakowie – po 7 kolejnych zmianach obejmujących 
zmianę jej granic lub podział dużych obszarów na mniejsze 
podstrefy (rysunek 6) – składa się łącznie z 15 wydzielo-
nych obszarów. Prawie 19 tysięcy miejsc postojowych ob-
sługiwanych jest przez niespełna 1000 urządzeń do poboru 
opłat. 

Rys. 5. Obszar strefy płatnego parkowania, obowiązujący w latach 2015–2018
Źródło: [8]

Rys. 6. Obszar strefy płatnego parkowania obowiązujący od 7 stycznia 2018
Źródło: Zasoby Spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o.
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Dyskusja nad ostatecznym kształtem obszaru strefy płatnego 
parkowania w Krakowie
Mając na względzie cel, dla którego ustala się strefę płat-
nego parkowania – zakres oraz liczbę wydawanych abona-
mentów postojowych, wysokość stawek za postój, a także 
powstałe dysproporcje charakteryzujące funkcjonowanie 
poszczególnych obszarów – model funkcjonowania strefy 
płatnego parkowania w Krakowie stał się przedmiotem 
szerokiej debaty, w którą zaangażowały się różne środo-
wiska w tym m.in. organizacje społeczne, miejscy radni, 
rady dzielnic, ośrodki akademickie, a także lokalna prasa. 
Wnioski, które wynikają z prowadzonej dyskusji, wska-
zują na skuteczność dotychczas podejmowanych działań 
poprzez osiąganie oczekiwanych efektów. W toku pro-
wadzonych dyskusji zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze 
głosy mieszkańców reprezentowanych przez rady i za-
rządy dzielnic, wnioskujące o korektę aktualnych granic 
strefy płatnego parkowania i włączenie do niej kolejnych 
ulic i obszarów. 

Swoje stanowisko w tej kwestii wyraziło siedem rad 
dzielnic (Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, 
Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica 
VII Zwierzyniec, Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica XIII 
Podgórze), które przez podjęcie stosownej uchwały określi-
ły również obszar, jaki powinien zostać objęty strefą płatne-
go parkowania.

Z analizy zgłaszanych wniosków wynika, że dla zacho-
wania przestrzennej spójności tak wyznaczonej strefy płat-
nego parkowania, a także w celu uniknięcia niepożądanych 
zachowań kierowców polegających na parkowaniu pojaz-
dów przed granicą strefy (tj. w miejscach gdzie postój po-
jazdu nie wymaga uiszczenia opłaty), obszar nowej strefy 
płatnego parkowania powinien opierać się o naturalne gra-
nice, takie jak np. linie kolejowe, cieki wodne, nasypy czy 
główne ciągi komunikacyjne.

Aby zachować cel, jakiemu służy ustanowienie strefy 
płatnego parkowania, a także zapobiec powstaniu dys-
proporcji pomiędzy poszczególnymi podstrefami, strefa 
płatnego parkowania powinna tworzyć spójną i przemy-
ślaną całość. Oznacza to konieczność wydzielenia w no-
wym obszarze, oznaczonych właściwymi znakami dro-
gowymi, niezależnych podstref. Ponownej analizy wy-
magać będzie obszar obowiązującej obecnie strefy 
płatnego parkowania. W konsekwencji, po przyłączeniu 
do strefy płatnego parkowania nowych ulic, liczba wy-
dzielonych obszarów mogłaby wzrosnąć z obecnych 15 
do 22 podstref.

Na zakończenie warto zauważyć, że zewnętrzne granice 
czterech z siedmiu wymienionych jednostek pomocniczych 
gminy, wnioskujących o objęcie kolejnych ulic strefą płat-
nego parkowania (dzielnice VI, VII, VII i XIII), pokrywają 
się z granicami administracyjnymi Krakowa. 

Czy zatem, w niedalekiej przyszłości, strefa płatnego 
parkowania w Krakowie będzie zaczynała się na granicy 
miasta?
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Streszczenie: W artykule poruszono tematykę komunikacyjną podej-
mowaną przez Polski Klub Ekologiczny (PKE) od jego powstania do 
chwili obecnej. Zasadniczy kierunek został wytyczony w dokumencie 
programowym Quo vadis, Cracovia? Jaki jest Kraków, a czym i jaki 
ma być w przyszłości. Kolejne dokumenty PKE są rozszerzeniem wizji 
zarysowanej w ww. dokumencie. Na początku zaprezentowano koncep-
cje uspokojenia ruchu samochodowego, a w kolejnych dokumentach 
postulowano realizację infrastruktury rowerowej i dominacji transportu 
zbiorowego w polityce transportowej.
Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, opłaty parkingowe, opłaty za 
wjazd do miast, szybszy tramwaj

Działania PKe na rzecz uspokojenia  
ruchu oraz polityki transportowej,  
w tym parkingowej1

1 marca 1903 roku miało miejsce wydarzenie, które  
dramatycznie zmieniło historię spokojnego dotąd 
Krakowa. Na Rynek wjechał, hałasując i dymiąc, 
pierwszy samochód. Oj, nie spodobał się krakowianom 
 ten wynalazek. W krakowskiej gazecie „Czas” napisano:  
„przelatywał szalonym pędem automobil przez ulice  
bez względu na ruch w mieście i niebezpieczeństwo 
przejechania ludzi i dzieci. Na widok pędzącego 
automobilu koń dorożkarski gwałtownie się spłoszył, 
łamiąc dyszel i tłukąc latarnię”.

Wprowadzenie 
W ślad za USA na przełomie lat 60. i 70. XX wieku od-
bywał się w Europie Zachodniej burzliwy rozwój motory-
zacji. W konsekwencji wzrastały zagrożenia motoryzacyjne 
w postaci: zanieczyszczenia środowiska, nadmiernego hała-
su i wibracji, wzrostu wypadkowości. Te niekorzystne zja-
wiska wywołały falę protestów społecznych, co uaktywni-
ło społeczeństwo w zakładaniu organizacji ekologicznych. 
„Stop de kindermord” (Nie zabijajcie dzieci), „50 is teve-
el” (50 km/h to zbyt wiele) – brzmiały hasła w Holandii. 
Na ten społeczny krzyk musiał zareagować świat nauki. 
Odpowiedzią ekspertów holenderskich były prekursor-
skie propozycje wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych 
w postaci Woonerfu (strefa mieszkaniowa) i mniej znanego 
obecnie Winkelerfu (strefa sklepowa). Te rozwiązania to nic 
innego jak obecnie znane strefy ruchu uspokojonego, czyli 
popularne uspokojenie ruchu. W ślad za Holandią poszły 
inne kraje (Niemcy, Dania, Szwecja), które zaczęły wdrażać 
rozwinięte i udoskonalone formy uspokojenia w postaci: 
TEMPO 30, TEMPO 20, TEMPO 10. 

W Polsce na konferencji Towarzystwa Urbanistów 
Polskich, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w 1978 
roku, jako pierwszy o uspokojeniu ruchu mówił prof. 
Wojciech Suchorzewski. Nową tematykę wywołaną zagro-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

żeniami motoryzacyjnymi trzeba było opisać. Podjął się 
tego prof. Andrzej Rudnicki, który wraz z zespołem wyko-
nał opracowanie na temat kształtowania stref ruchu piesze-
go i rowerowego2. 

W 1978 roku w krakowskim „Dzienniku Polskim” 
ukazał się list otwarty autora tego artykułu apelujący o bu-
dowę dróg dla rowerów w Krakowie. Trzeba sobie uświado-
mić fakt, że był to czas gdy krakowski Rynek był głównym 
węzłem komunikacyjnym miasta i regionu. Z Rynku roz-
chodziły się drogi we wszystkich kierunkach. Rynek był też 
wielkim parkingiem dla samochodów. Ruch samochodowy 
zagrażał tam nie tylko mieszkańcom, ale także zabytkom. 
Ten stan rzeczy wywoływał niezadowolenie społeczne. 
W odpowiedzi, w 1979 roku władze miasta podjęły decyzję 
o zamknięciu krakowskiego Rynku dla ruchu samochodo-
wego. Popełniono jednak przy tym poważny błąd, a miano-
wicie usunięto także z Rynku rowery. Trzeba było potem 
długo czekać, aby ten błąd naprawiono i pozwolono rowe-
rzystom korzystać z Rynku. Przeznaczenie jednego z naj-
większych w Europie placów pieszym i rowerzystom dało 
przykład innym miastom, że centrum miasta powinno być 
jego salonem, w którym jest miejsce tylko dla pieszych i ro-
werzystów, a nie ma dla samochodów. 

Quo vadis, Cracovia
W 1980 roku powstał Polski Klub Ekologiczny jako pierw-
sza niezależna organizacja ekologiczna w bloku sowieckim. 
Stworzyło ją środowisko naukowe Krakowa, do które-
go dołączyły inne ośrodki naukowe. Na forum Polskiego 
Klubu Ekologicznego zainicjowano ogólnospołeczną deba-
tę pod hasłem Quo vadis, Cracovia? Jaki jest Kraków, a czym 
i jaki ma być w przyszłości. W tej debacie starły się oficjalna 
koncepcja zwolenników „wielkiego Krakowa” z koncepcją 
obywatelską Krakowa, uwzględniającą rzeczywiste po-
trzeby człowieka. Wśród wielu niebezpieczeństw po raz 
pierwszy wymieniono zagrożenia motoryzacyjne, które 
do dzisiaj dotykają mieszkańców miast. Gwałtowny roz-
wój motoryzacji przy liberalnych przepisach, złym stanie 
pojazdów, złej jakości dróg i torowisk oraz dużym natęże-
niu ruchu, prowadzi do olbrzymich uciążliwości powodo-
wanych przez: spaliny, hałas i drgania. Wibracje i drgania 
są też nieobojętne dla zabytków. Hałas dokucza nie tylko 
w zatłoczonym centrum, ale i na peryferyjnych osiedlach. 
Zaczął się już wtedy pojawiać problem hałasu wywoływa-
nego przez ruch lotniczy, na terenach rekreacyjnych: Skały 

2 K.Bieda, A.Rudnicki, T. Kopta, M. Trząski, M. Kurowski. Kształtowanie stref  
ruchu pieszego i rowerowego. Politechnika Krakowska, Kraków 1981–1983.
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Kmity, Bielan i przyległych. Wraz z osiągnięciem liczby 
500 tysięcy mieszkańców nastąpiło w Krakowie wysycenie 
istniejących możliwości systemu komunikacyjnego jako ca-
łości i Kraków wkroczył w etap stale pogłębiającego się 
kryzysu w tym zakresie. 

Kryzys ten wyrażał się między innymi:
•	 skutkami ekologicznymi (spaliny, hałas, wibracje),
•	 dezorganizacją ruchu (niepunktualność i nieregular-

ność kursowania autobusów, kilkukilometrowe korki 
uliczne),

•	 zatłoczeniem autobusów i tramwajów dochodzącym 
do 10 osób na 1 m2,

•	 wydłużeniem średniego czasu podróży (wtedy ten 
czas wynosił 40 minut i szacowano, że kilkunastomi-
nutowe wydłużenie czasu podróży do pracy to koszt 
4 mld zł rocznie), 

•	 zwiększoną wypadkowością (w dziesięcioleciu po-
przedzającym 2,5-krotny wzrost).

 
Podłożem kryzysu, jak wtedy oceniono, był niekontro-

lowany i chaotyczny rozwój aglomeracji krakowskiej oraz 
mankamenty realizacyjne (zdaniem jednych) oraz koncep-
cyjne (zdaniem drugich) ówczesnego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Krakowa, jak też zła gospodarka 
programowo-przestrzenna (np. w zakresie relacji mieszka-
nie – praca czy mieszkanie – usługi). Nakładało się na to 
niedoinwestowanie i niedorozwój samej komunikacji zbio-
rowej, wyrażający się brakiem pracowników, złym stanem 
technicznym taboru, brakiem zaplecza oraz zaległościach 
w ważniejszych inwestycjach komunikacyjnych (tunel pod 
dworcem kolejowym, nowy most na Wiśle w ulicy 
Kotlarskiej i inne). O ile te ostatnie czynniki mogły być 
(przynajmniej teoretycznie) usunięte przez pozyskanie od-
powiednich środków finansowych, o tyle pierwsze wyma-
gały rewizji planu przestrzennego pod kątem ówczesnych 
i przyszłych możliwości oraz potrzeb. Ówczesny kryzys ko-
munikacyjny w Krakowie był bowiem symptomem prze-
kroczenia bariery funkcjonalnej w tym zakresie. Ta istotna 
bariera rozwo ju, wynikająca zarówno z uwarunkowań eko-
logicznych, jak i przestrzennych, przemawiała za ograni-
czeniem dalszego rozrostu aglomeracji krakowskiej. 
Poprawy sytuacji należało szukać w:

•	 zatrzymaniu dalszego niekontrolowanego wzrostu 
miasta,

•	 poprawie niekorzystnych relacji mieszkanie–praca 
i usługi (deglomeracja miejsc pracy, zamiana miesz-
kań, rozwój usług w osiedlach),

•	 poprawie i rozwoju ówczesnej sieci komunikacji zbio-
rowej (nowoczesny szybki tramwaj, autobus), 

•	 stworzeniu sieci ciągów rowerowych.

Większość specjalistów i uczestników dyskusji opo-
wiedziała się przeciwko koncepcji budowy metra w Krako-
wie ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych. 
Wykazano też „miastotwórczy” charakter metra, które 
doprowadziłoby do spiralnego rozwoju miasta, rodząc 
dalsze problemy, w tym też komunikacyjne. Notabene 

podobne problemy wywołują drogi szybkiego ruchu. 
Społeczna wizja Krakowa rysowała w przyszłości miasto 
o układzie przestrzennym noszącym cechy pierwotnego 
układu koncentrycznego, z komunikacją opartą na szyb-
kim i cichym tramwaju, uzupełnionym siecią autobusową 
i rozbudowanym układem ciągów pieszych i rowerowych, 
a w zabytkowym centrum wolnym od ruchu samochodo-
wego. Biorący w debacie udział eksperci: prof. Andrzej 
Rudnicki, dr Mieczysław Barbacki, inż. Marek Trząski 
potwierdzili, że niekontrolowany rozrost miasta Krakowa 
stwarza wielkie kłopoty komunikacyjne. Jest to kryzys 
komunikacyjny, którego przyczynami są:

•	 wzrost motoryzacji indywidualnej (wtedy 4-krotny 
w poprzedzających latach),

•	 brak miejsc parkingowych,
•	 wydłużone dojazdy do pracy,
•	 brak usług i sklepów w poszczególnych dzielnicach.
 
Prognozowano, że w następnym dziesięcioleciu co 5 miesz-

kaniec będzie tracić na przejazdy jedną godzinę lub więcej. 
W tym okresie emisja spalin wzrośnie 3-krotnie. Zbudo-
wanie metra może doprowadzić do dalszego wzrostu mia-
sta. Proponowano uporządkowanie istniejącej komunikacji, 
rozszerzenie priorytetu dla komunikacji zbiorowej, uspoko-
jenie ruchu w obszarze Starego Miasta, uruchomienie cią-
gów rowerowych.

Apel o uspokojenie ruchu samochodowego  
w śródmieściu Krakowa
W kwietniu 1984 roku Polski Klub Ekologiczny wystoso-
wał do władz miasta apel o uspokojenie ruchu samocho-
dowego w śródmieściu Krakowa wraz ze wskazaniem spo-
sobu, w jaki należy go przeprowadzić. Uspokojenie ruchu 
jest elementem polityki transportowej zrównoważonego 
rozwoju i ma na celu:

•	 kształtowanie zachowań komunikacyjnych ograni-
czających użytkowanie samochodu oraz przyjazne 
traktowanie niezmotoryzowanych;

•	 poprawę warunków ruchu, szczególnie transportu 
zbiorowego i niezmotoryzowanych;

•	 eliminację tranzytu samochodów; 
•	 lepsze wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej; 

redukcje: emisji spalin, hałasu, zatłoczenia, rozcięcia 
więzi;

•	 poprawę BRD;
•	 ochronę wartości kulturowych i naturalnych;
•	 współtworzenie ładu przestrzennego i poprawę walo-

rów estetycznych wnętrza ulic;
•	 oszczędność terenów;
•	 zwiększenie udziału ruchu pieszego i rowerowego.
 
Uspokojenie to uporządkowanie i dostosowanie obsługi 

komunikacyjnej do charakteru i funkcji obszaru. Uspokojenie 
ruchu wg koncepcji PKE miało objąć cały obszar śródmieścia 
zlokalizowany wewnątrz II obwodnicy wraz z Kazimie rzem 
i starym Podgórzem. W odpowiedzi na apel Polskiego Klubu 
Ekologicznego komunistyczne władze Krakowa wdrożyły 
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okrojone uspokojenie ruchu samochodowego. Było to pierw-
sze uspokojenie w Polsce. Niestety, do dzisiaj nie udało się 
wprowadzić pełnej koncepcji zaproponowanej przez PKE. 
Pewną nadzieją była przyjęta przez władze Krakowa 
„Polityka zrównoważonego transportu” oraz miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego z 1994 roku. Oba doku-
menty formalnie przyjęły koncepcje PKE, ale w praktycz-
nych działaniach władz miasta nie posunięto sprawy dalej. 
W teorii przyjęto strefowanie dostępności obszaru samocho-
dem i układ drogowy dla maksimum 25% podróży samo-
chodowych. Przyjęto i zrealizowano uspokojenie w postaci 
Tempa 30 oraz ograniczonego parkowania poza II obwodnicą. 
Wprowadzono opłaty za parkowanie, ale nie wprowadzono 
opłat za korzystanie z ulic. Według planu miejscowego 
z 1994 roku ruch zewnętrzny miałby realizowany przez ob-
wodnicę A-4 (która powstała) i ekspresową S-7 (która jest 
w budowie). Natomiast ruch wewnętrzny miał być się odby-
wać na trzeciej obwodnicy, której nie wybudowano. W ob-
szarze wewnętrznym trzeciej obwodnicy ruch miał być ogra-
niczony. Miało powstać 15 parkingów Park and Ride zapew-
niających od 12 do 20 tysięcy miejsc parkingowych oraz 
duży parking dla autokarów. Dla ruchu rowerowego przewi-
dziano znaczące ułatwienia w śródmieściu oraz bogatą sieć 
dróg dla rowerów (DDR) w całym obszarze miasta. Miało to 
przyczynić się do wzrostu udziału podróży rowerowych z 1,6% 
do minimum 5%. 

Warto przypomnieć, że władze Krakowa w później-
szych latach zobowiązały się w ramach Deklaracji 
Brukselskiej do 15% udziału podróży rowerowych. W ra-
mach jedynego takiego referendum w Polsce przeprowa-
dzonego w 2014 roku 85% mieszkańców Krakowa opo-
wiedziało się za budową dróg dla rowerów. Zakładano, że 
transport zbiorowy stworzy warunki do substytucji podró-
ży samochodowych. Miało nastąpić wydłużenie linii tram-
waju tradycyjnego oraz budowa tramwaju szybkiego. 

Dzień Bez Samochodu
Walny Zjazd PKE uchwalił 5 czerwca Dniem Bez 
Samochodu, co z kolei stało się pretekstem do wielolet-
niej kampanii na rzecz czystego transportu. Jak się potem 
okazało, PKE był prekursorem tych działań, gdyż dopie-
ro wiele lat później Komisja Europejska ogłosiła 22 wrze-
śnia Europejskim Dniem Bez Samochodu. W czasie tych 
Dni Bez Samochodu przetaczały się przez Polskę demon-
stracje rowerzystów domagające się poprawy warunków 
dla ekologicznego transportu. Za symbol ekologicznego 
transportu uznano rower, ale doceniono także transport 
zbiorowy, w tym rolę kolei. Z okazji corocznego Dnia Bez 
Samochodu prezes PKE pisał list otwarty do Premiera RP 
z żądaniem poprawy warunków ruchu dla rowerzystów 
i szerokiej promocji roweru jako codziennego środka trans-
portu. Domagano się szybkiej modernizacji transportu 
zbiorowego, w tym kolei. PKE przez wiele lat w swoich 
listach otwartych i stanowiskach przestrzegał, że budowa 
autostrad i zaniedbanie połączeń kolejowych doprowa-
dzi do powielenia błędów krajów zachodnioeuropejskich 
i wielkich zagrożeń ekologicznych. Niestety, było to wo-

łanie na puszczy. Obecnie Polska ma znacznie mniej kolei 
niż poprzednio, boryka się za to z wielkimi problemami 
transportowymi. Gigantyczne korki na drogach powodują 
zagrożenia ekologiczne, zwłaszcza w obszarach miejskich. 
Odcięto całe połacie Polski od dobrego transportu zbioro-
wego. Dzisiaj Polacy w wielu przypadkach – choćby na-
wet chcieli podróżować inaczej – skazani są na najbardziej 
nieekologiczny i drogi środek transportowy, jakim jest sa-
mochód. Wieloletnie apele PKE o ekorozwój transporto-
wy, zwany także zrównoważonym transportem, nie zostały 
przez rządzących wysłuchane. Coroczne listy do premiera 
miały uświadamiać władzy i społeczeństwu zagrożenia 
związane z masową motoryzacją. 

Powoływano się w tym na doświadczenia państw Europy 
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych dowodzące, iż masowa 
motoryzacja oraz dominacja samochodu w transporcie jest 
najbardziej energochłonnym i najgroźniejszym dla środo-
wiska rozwiązaniem komunikacyjnym. Zanieczyszczenie 
powietrza w miastach przekracza dopuszczalne poziomy, 
smog fotochemiczny obejmuje coraz większe obszary, 
a kwaśne deszcze i efekt cieplarniany dopełniają listę zagro-
żeń globalnych. Niestety nowe technologie w motoryzacji 
nie wyeliminowały skutecznie zagrożeń dla środowiska 
i zdrowia człowieka. Z niepokojem obserwowano spadek 
roli proekologicznego zbiorowego transportu pasażerskie-
go. Władze centralne odpo wiedzialność za transport ko-
munalny przeniosły na gmi ny, a przewoźnicy państwowi 
generalnie zostali pozostawieni własnemu losowi. 
Ograniczenie dotacji dla przedsiębiorstw komunikacyjnych 
spowodowało wzrost cen biletów. W efekcie potencjalni 
pasażerowie komunikacji zbiorowej korzystali z prywat-
nych samochodów. Przy niekorzystnej relacji cen biletów 
do cen paliwa postępował proces porzucania przez pasaże-
rów komunikacji zbiorowej na rzecz samochodu. Koszt po-
dróży samochodem osobowym już przy 2 osobach był niż-
szy niż przy korzystaniu z komunikacji zbiorowej. Relacja 
ta była wynikiem nie obciążania użytkownika samochodu 
całością kosztów korzystania z infrastruktury, tak jak to 
miało miejsce np. w przypadku kolei. Dotyczyło to także 
przewozu ładunków, przez co kolej przestała być konkuren-
cyjna w stosunku do transportu samochodowego. Proces 
utraty pasażerów przez komunikację zbiorową był potęgo-
wany gwałtownym przyrostem liczby samochodów (np. 
tylko w jednym 1991 roku o około 850 tysięcy) i w konse-
kwencji ich użytkowania, szczególnie w miastach. Wiele 
połączeń regionalnych i lokalnych zostało zlikwidowanych 
przez PKP i zapowiadano likwidacje następnych kilku ty-
sięcy kilometrów linii kolejowych. Pogorszenie konkuren-
cyjności komunikacji publicznej zwiększyło zainteresowa-
nie zakupem samochodu. Wtedy w Polsce najszybciej mo-
toryzowały się najuboższe warstwy społeczne, co było 
związane z brakiem w wielu obszarach dobrej i taniej ko-
munikacji zbiorowej. Brak pełnej świadomości negatyw-
nych konsekwencji i krytycznej refleksji nad skutkami: 
ekologicznymi, energetycznymi, przestrzennymi, a także 
ekonomicznymi, m.in. pobudzanie wzrostu motoryzacji, 
wymaga przeznaczenia bardzo dużych środków publicznych  
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na rozbudowę infrastruktury (sieć dróg i ulic, parkingi), 
większych niż dotowanie transportu publicznego. 

W mediach nie było programów, które w sposób kompe-
tentny pokazywałyby problematykę komunikacyjną. Nie 
promowano odmiennych wzorców wartości i zachowań pro-
wadzących do zmniejszenia obciążenia środowiska przez 
transport. Nie była znana inicjatywa powołania Europejskiego 
Klubu Miast Bez Samochodu, który – wyciągając wnioski 
z dotychczasowych złych zachodnich doświadczeń – propo-
nował alternatywne rozwiązania. Kontynuacja ówczesnych 
trendów pogarszała sytuację. PKE przestrzegał przed wzro-
stem zatłoczenia ulic i pogorszeniem warunków ekologicz-
nych. Niekontrolowany wzrost użytkowania samochodu  
w podróżach osób i przewozach ładunków degradował: ko-
lej, system komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej 
i w konsekwencji, warunki przestrzenne i środowiskowe. 
Wzrastały czasy podróży i straty związane z kongestią. 
Uzależnienie od samochodu wzmaga procesy dekoncentracji 
osadnictwa i szybki wzrost pracy przewozowej, co w efekcie 
pogarsza warunki ekologiczne i powoduje wzrost zużycia 
energii i kosztów w transporcie. PKE wskazywał, że rozwią-
zanie ww. problemów będzie się wiązało z opracowaniem al-
ternatywnej polityki transportowej, nawiązującej do ratyfi-
kowanych przez Polskę konwencji ekologicznych, przyjętych 
przez Polskę, tzn. Agendy 21 oraz wielu dokumentów Unii 
Europejskiej. Te dokumenty w pełni respektuje przyjęta 
przez Sejm w 1991 roku „Polityka ekologiczna państwa” – 
niestety nie w pełni realizowana, która powinna stać się bazą 
wszystkich polityk sektorowych, w tym szczególnie polityki 
transportowej. Prace nad alternatywną polityką transporto-
wą uwzględniającą powyższą bazę merytoryczną podjął war-
szawski Instytut na rzecz Ekorozwoju. Na szczęście rząd sko-
rzystał z tych prac w tworzeniu późniejszej polityki transpor-
towej zrównoważonego rozwoju. 

Polityka parkingowa
PKE wielokrotnie przestrzegał władze Krakowa przed budo-
wą dużych parkingów w centrum miasta. Wskazywano na 
ich destrukcyjną rolę w generowaniu ruchu samochodowego 
i zachęcaniu mieszkańców do korzystania ze samochodu za-
miast ze zrównoważonych form transportu, czyli: transportu 
zbiorowego, rowerowego i pieszego. Budowa parkingów jest 
bowiem zaprzeczeniem idei uspokojenia ruchu. 

Jedynymi parkingami, jakie PKE dopuszczał, były par-
kingi Park and Ride zlokalizowane w pobliżu rogatek miasta 
i służące do przesiadania się na transport zbiorowy. Polski 
Klub Ekologiczny przez wiele lat zachęcał władze miast do 
wprowadzenia opłat za parkowanie. Brak opłat za korzysta-
nie z przestrzeni miasta przez właścicieli samochodów trzeba 
traktować jako działanie sprzeczne z ekonomią, ekologią 
i sprawiedliwością. Nie pobierając opłat za parkowanie, gmi-
ny subsydiują właścicieli samochodów. Od bardzo dawna 
systemy płatnego parkowania funkcjonują w miastach euro-
pejskich. Nie ma bowiem możliwości rozwiązania braku 
przepustowości w centrach miejskich bez tego instrumentu. 
Zawsze popyt na parkowanie w obszarze centralnym prze-
kracza możliwości podaży, stąd jednym z podstawowych na-

rzędzi w gospodarce rynkowej jest ustalenie opłaty, która 
dostosowuje popyt do podaży. Okazuje się jednak, że opłata 
za parkowanie wyłącznie w centrum nie wystarczy. Rozwią-
zania europejskie idą w kierunku wprowadzenia opłat za par-
kowanie w całym obszarze miasta, gdyż droga i parking w go-
spodarce rynkowej jest takim samym dobrem, jak każde 
inne, za użycie którego trzeba płacić. Oczywiście skala tej 
opłaty powinna być inna w obszarze centralnym, inna na pe-
ryferiach, a jeszcze inna w przypadku systemu Park and Ride, 
który ma zachęcić do korzystania z komunikacji zbiorowej, 
rowerowej i pieszej. Dlatego też PKE oczekuje od władz 
miejskich stopniowego poszerzania opłat za parkowanie 
w całym obszarze miast. Odbiór społeczny parkometrów i ca-
łego systemu opłat jest bardziej przychylny, jeżeli mieszkań-
cy odczuwają poprawę w zakresie transportu publicznego. To 
zdaniem PKE podstawowa kwestia, bez rozwiązania której 
rosnąć będą szeregi przeciwników opłat za parkowanie. PKE 
wielokrotnie występował do władz państwowych i samorzą-
dowych o właściwe uregulowanie opłat za parkowanie 
i wjazd do miast. Postępuje proces dekoncentracji osadnic-
twa, w wyniku którego coraz większe problemy stwarzają 
dojazdy do miast osób mieszkających poza nimi. 

Intensywny rozwój stref podmiejskich zwiększa ich za-
siedlenie przez osoby, które prawie wszystkie swoje aktyw-
ności realizują w miastach (praca, edukacja, wyspecjalizo-
wane zakupy, sfera kultury). W Krakowie na przykład oko-
ło 100 tysięcy samochodów dziennie wjeżdża do miasta, 
stwarzając poważne zagrożenia ekologiczne. Dla ogranicze-
nia tego niebezpiecznego zjawiska niezbędne są instrumen-
ty, w postaci między innymi wysokich opłat za parkowanie 
i opłat za wjazd do miast. Aktualnie obowiązujące prawo 
nie pozwala samorządom na efektywne stosowanie tego in-
strumentu, bo maksymalna opłata jest symboliczna (3 zł za 
pierwszą godzinę parkowania) i w żaden sposób nie znie-
chęca do użytkowania samochodu w miastach. Równo-
cześnie nie istnieje opłata zniechęcająca do wjazdu samo-
chodem na teren miast, zwana też opłatą kongestyjną. Stan 
ten należy uznać za patologiczny i utrudniający realizację 
słusznej polityki Unii Europejskiej, polegającej na ograni-
czeniu ruchu samochodowego w miastach na rzecz trans-
portu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego. Doku-
menty polityki transportowej Unii Europejskiej i polityki 
transportowej państwa zobowiązują państwo i samorządy 
lokalne do realizacji założeń zrównoważonego transportu. 
Jednym z najistotniejszych instrumentów tej polityki są 
opłaty za parkowanie i opłaty za wjazd do miast. W tej 
sprawie Polski Klub Ekologiczny wystąpił do ministra in-
frastruktury i rozwoju. Po długim oczekiwaniu otrzymano 
odpowiedź, z której między innymi wynika, że samorządy 
są mało aktywne na tym polu. PKE apelował o aktywne 
włączenie się władz Krakowa w proces zmiany przepisów 
zainicjowany przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju, aby zapewnić niezbędne instrumenty do zarzą-
dzania ruchem, szczególnie w zakresie polityki parkingo-
wej. Równocześnie PKE apelował do posłów i radnych, aby 
dopilnowali władze rządowe i samorządowe w tej bardzo 
ważnej sprawie.
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Szybszy tramwaj
Polski Klub Ekologiczny wielokrotnie występował w spra-
wie zwiększenia prędkości komunikacyjnej tramwaju wszę-
dzie, gdzie to tylko możliwe. 

Oczekiwano, że ukończenie budowy ostatniego odcinka 
linii szybkiego tramwaju nad dworcem kolejowym w Pła-
szowie umożliwi uruchomienie autentycznie szybkiego 
tramwaju w Krakowie, a nie tramwaju tylko z nazwy szyb-
kiego. Zapowiadane przez ZIKIT skrócenie czasu podróży 
o 5 minut nie było wystarczające jak na możliwości technicz-
ne i oczekiwania mieszkańców. Elementy infrastruktury 
technicznej w postaci: pojazdów, torowiska, ITS umożliwiają 
uzyskanie zdecydowanie większych oszczędności czasu. I tak 
na dłuższych odcinkach międzyprzystankowych pojazdy po-
winny się rozpędzać do 60–70 km/h3. Taka też prędkość po-
winna być uzyskiwana w tunelu pod dworcem, zamiast 
obecnej 30 km/h. Rozjazdy powinny być pokonywane 
z prędkością 20 km/h, zamiast jak obecnie 10 km/h. Wreszcie 
sterowanie powinno zapewniać tramwajowi zawsze zielone 
światło kosztem ruchu poprzecznego. Nie można dopuszczać 
do zatrzymywania tramwaju na skrzyżowaniach w celu prze-
puszczenia poprzecznego ruchu, z czym mamy do czynienia 
na rzekomo zmodernizowanej linii do Nowej Huty. 40 lat 
temu MPK zapewniało zielone światło tramwajowi za pomo-
cą prostych urządzeń w postaci dwóch przewodów lub sanek 
na sieci trakcyjnej. Obecne ITS zapewnia znacznie większe 
możliwości, ale niestety one nie są wykorzystane w Krakowie. 
Bardzo ostrożne symulacje przeprowadzone przez specjali-
stów4 wskazują, że możliwe jest podniesienie prędkości ko-
munikacyjnej tramwaju do 24 km/h. Będzie to w dużej mie-
rze zależało od zakresu i tempa usprawniania infrastruktury 
torowej oraz od konsekwencji w przydzielaniu tramwajom 
efektywnych priorytetów w sygnalizacji świetlnej. Aby tak 
się stało, trzeba w pierwszej kolejności zacząć w pełni wyko-
rzystywać możliwości istniejącej infrastruktury. Z rozczaro-
waniem przyjęto fakt, że na nowym odcinku tramwajowym 
prowadzonym po estakadzie w Płaszowie przyjęto ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h, unicestwiając tym samym możli-
wości szybkiego przejazdu. Trzeba zdecydowanie dążyć do 
podniesienia prędkości na rozjazdach, tam gdzie tylko jest to 
możliwe. Odgórny limit 10 km/h – niezależnie od zastoso-
wanych rozwiązań geometrycznych i stanu technicznego to-
rowiska – jest przejawem zbytniej asekuracji. 

Władze Krakowa muszą znaleźć środki na sterowanie 
tramwajem w tunelu pod dworcem PKP, bo ograniczanie 
tam prędkości do 30 km/h zagraża prestiżowi idei szybkie-
go tramwaju, która powinna być dynamicznie realizowana. 
Wiąże się to też ze zwiększonymi kosztami, bo mniejsza 
prędkość z jednej strony skutkuje koniecznością zakupu 
i użycia większej liczby środków transportowych, a z dru-
giej – utratą pewnej liczby pasażerów. PKE oczekuje, że 

3 70 km/h to prędkość dopuszczalna dla samochodów na arteriach. Jeśli okaże się 
niemożliwa dla tramwaju, to należy ograniczyć prędkość dla samochodów do 
prędkości tramwajów dla zachowania priorytetu transportu zbiorowego. 

4 M. Bauer, N. Klimontowska, Możliwości przyspieszenia linii nr 50 Krakowskiego Szybkiego 
Tramwaju, Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego, 
X Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań-Rosnówko, 17–19.06.2015.

szybki tramwaj, tak zaprogramowany jak wyżej opisano, 
stanie się autentycznie konkurencyjny wobec samochodu.

Co pozostało po działaniach PKe 
Doświadczenie Polskiego Klubu Ekologicznego pokazuje, że 
działania na rzecz poprawy transportu w Krakowie i gene-
ralnie w Polsce zajmują wiele lat. Proces przejmowania pro-
fesjonalnie przygotowanych inicjatyw społecznych przez 
władze rządowe i samorządowe jest niezwykle długotrwały. 
Zniechęca to wielu aktywnych obywateli do działalności pro 
publico bono. Trzeba było wiele lat czekać od momentu za-
proponowania władzom Krakowa oznakowania pasa rowero-
wego na deptaku przy Błoniach i bulwarze Wisły, aby takie 
pasy powstały. To działanie nie wymagało wielkich nakładów 
finansowych, było bezinwestycyjne i ograniczało się jedynie 
do zmiany organizacji ruchu. Odbyły się przy tym absurdal-
ne dyskusje, jak to rowerzyści na wyznaczonych dla nich pa-
sach będą rozjeżdżać pieszych. A z kolei z bulwaru rowerzyści 
będą spadać do Wisły i utrudnią cumowanie wiślanych stat-
ków. Wiele lat trzeba było czekać na wprowadzenie ruchu 
rowerowego pod prąd, podczas gdy w sąsiednich krajach ta-
kie rozwiązanie funkcjonowało już od wielu lat. Na budowę 
pierwszych dróg dla rowerów trzeba było czekać kolejne lata, 
gdyż władze wciąż tłumaczyły się brakiem funduszy, a także 
faktem, że są ważniejsze potrzeby społeczne. Nie było wte-
dy woli politycznej, aby tworzyć infrastrukturę rowerową. Po 
wielu latach oczekiwań i apeli zaczęto wreszcie budować infra-
strukturę rowerową, ale bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. 
Teraz nawet małe gminy chcą budować drogi dla rowerów, 
a Małopolska realizuje wielki program budowy regionalnych 
tras rowerowych umożliwiający przemieszczanie się rowerem 
po całym województwie. Po 34 latach od apelu PKE władze 
Krakowa zrealizowały tylko częściowe uspokojenie ruchu 
w śródmieściu i na Kazimierzu. Niestety, do akcji wkroczyli 
entuzjaści samochodu, którzy wszelkimi sposobami dążą do 
obalenia tych pozytywnych rozwiązań. Poparł ich w tym wo-
jewoda i sprawa znowu czeka na ostateczne rozstrzygnięcie. 
Wciąż tramwaj nie uzyskał oczekiwanych standardów szyb-
kiego tramwaju i jest przedmiotem kpin: „szybki bo ma ładne 
szybki”. Niepowodzenie z szybkim tramwajem wzmaga naci-
ski na budowę metra, co jest sprawą bardzo kontrowersyjną. 
Opłaty za parkowanie są zbyt niskie, aby mogły być realnym 
instrumentem polityki transportowej. Nie wprowadzono 
opłat za wjazd do miasta. Nie zrealizowano III obwodnicy 
i powstały tylko trzy parkingi strategiczne.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono jeden ze sposobów wyzna-
czania granicy strefy płatnego parkowania według metodologii autor-
skiej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano autorską definicję 
centrum miasta oraz śródmieścia, biorąc pod uwagę kwestie transporto-
we. W kolejnej części dokonano analizy wybranych miast w Polsce pod 
kątem wzajemnej relacji pomiędzy granicą śródmieścia a strefy płatne-
go parkowania. Dla tych obszarów zaproponowano poszerzenie strefy 
w związku z potencjalnym oddziaływaniem przystanku kolei aglomera-
cyjnej. W kolejnej części opisano przypadek krakowski – wyznaczenie 
nowej granicy śródmieścia i strefy płatnego parkowania z uwzględnie-
niem oddziaływania przystanków i stacji wysokowydajnych środków 
transportu szynowego. 
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, system kolei aglomera-
cyjnej, śródmieście, podział zadań przewozowych.

Wprowadzenie
Strefa płatnego parkowania to jeden z najbardziej sku-
tecznych środków zniechęcających mieszkańców miast do 
podróży samochodem. Strefy te najczęściej wyznaczane są 
w obszarach śródmieść, gdyż to one powinny być chronio-
ne od ruchu samochodowego. Śródmieścia polskich miast 
zmieniają swój wygląd i charakter w wyniku wzrostu go-
spodarczego i oczekiwań mieszkańców. Dotychczas zanie-
dbane przestrzenie publiczne, zaczynają się zmieniać , np. 
poprzez działania w zakresie przekształceń funkcji poprze-
mysłowych na tereny zielone, usługowe czy mieszkanio-
we. Zatem atrakcyjność inwestycyjna tych obszarów także 
wzrasta. A jeśli tak, to są one narażone na wjazd większej 
liczby samochodów. I stąd konieczność zintegrowanych 
działań w kwestii płatnego parkowania. W jaki sposób 
można zmniejszyć „potencjalną uciążliwość” w poruszaniu 
się do śródmieścia, po wprowadzeniu strefy płatnego par-
kowania? Jednym z takich sposób są działania inwestycyjne 
na rzecz rozwoju wysokowydajnych szynowych systemów 
transportowych. Jeśli jednak mają być one efektywne, po-
winny być traktowane priorytetowo – poprzez ogranicze-
nie dostępności samochodem do obszarów, w których silnie 
oddziałują przystanki kolejowe na sąsiednie duże generato-
ry ruchu. Pokazuje o konieczność planowania zasięgu strefy 
płatnego parkowania w relacji do zasięgu oddziaływania 
kolei aglomeracyjnej. 

Centrum miasta i śródmieście – definicja i granice
Centrum miasta i śródmieścia to dwa najbardziej atrakcyjne 
obszary w mieście, w którym następuje koncentracja wielu 
funkcji. To jednocześnie najbardziej problematyczny obszar 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

Granice strefy płatnego parkowania  
w kontekście lokalizacji  
przystanków kolei aglomeracyjnej1

w mieście pod kątem transportowym – przy niepopraw-
nie zaprojektowanym systemie transportowym jest zawsze 
bardzo obciążony ruchem samochodowym. Nałożenie się 
atrakcyjności tego obszaru i bardzo silnego oddziaływania 
ruchu samochodowego może doprowadzać do degradacji 
obszaru centrum i śródmieścia, niszcząc podstawowe jego 
funkcje, a w konsekwencji prowadząc do dysfunkcji całego 
miasta.

W literaturze z zakresu urbanistyki, definicja centrum 
ściśle powiązana jest z funkcją, jaką ten obszar pełni w mie-
ście. Według autora [1] jest to najwyższego stopnia ośro-
dek usługowy w danej jednostce lub zespole jednostek 
osadniczych. Zbudowany jest poprzez koncentrację wielu 
funkcji usługowych, najczęściej o charakterze szczególnym 
i zlokalizowanych w rejonie głównego węzła komunikacyj-
nego. Zatem można powiedzieć, że centrum to zbiór obiek-
tów, które zapewniają realizację codziennych podróży 
w motywacji związanej z pracą i szkołą, ale także miejscami 
rekreacji. Takie motywacje najczęściej (w wielu miastach) 
związane są z odbywaniem podróży samochodem. A jedno-
cześnie obszary centrum, szczególnie te historyczne, po-
winny być chronione przed negatywnym skutkiem ruchu 
samochodowego. Codzienność występowania podróży od-
bywanych samochodem w obszarach dużej koncentracji 
głównych celów podróży, z jednoczesną wrażliwością tego 
obszaru, wymaga od zarządców miasta intensywnych dzia-
łań ograniczających dostępność samochodem. 

Autorka niniejszego artykułu nakreśliła definicję centrum 
miasta w kontekście transportowym. Jest to dominujący ob-
szar w mieście, w którym zbiegają się obligatoryjne motywa-
cje podróży mieszkańców, związane z miejscami pracy oraz 
nauki. Występuje tu bardzo wysoka koncentracja węzłów 
przesiadkowych różnych systemów transportowych (trans-
port zbiorowy, rowerowy i pieszy), które są bardzo dobrze 
dostępne dla obligatoryjnych motywacji podróży mieszkań-
ców. To także obszar, gdzie rola samochodu w podróżach, 
powinna być znacząco ograniczona na rzecz innych środków 
transportu, np. poprzez zaplanowanie granic stref płatnego 
parkowania w powiązaniu z systemem transportu zbiorowe-
go. W strefie historycznej centrum priorytetem w przemiesz-
czaniu się mieszkańców jest ruch pieszy i rowerowy, z bez-
względnym ograniczeniem ruchu samochodowego (z do-
puszczeniem dostaw w wydzielonych godzinach dnia). 

Delimitacja strefy centrum miasta powinna uwzględ-
niać zatem granice urbanistyczne wyznaczone poprzez stre-
fy wyłączenia z ruchu samochodowego lub jego znacznego 
ograniczenia, z jednoczesną wysoką gęstością sieci trans-
portu zbiorowego. 
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W kontekście śródmieścia natomiast literatura podaje, 
że jest to obszar charakteryzujący się intensywną, zwartą 
i wielofunkcyjną zabudową, wyraźnie nakierunkowaną na 
usługi. To miejsce skupiające największa liczbę miejsc pra-
cy, które także – przy niewłaściwej kontroli dostępności sa-
mochodem – może zostać w znaczący sposób zdegradowa-
ne ruchem samochodowym. 

W kontekście transportowym zatem (wg definicji au-
torki artykułu) śródmieście to obszar, gdzie motywacje po-
dróży mieszkańców są powiązane nie tylko z podróżami 
obligatoryjnymi, ale także fakultatywnymi – z uwagi na 
wielofunkcyjność obszaru. Występuje tu wysoka koncen-
tracja węzłów przesiadkowych różnych systemów transpor-
towych, które są dobrze dostępne dla wszystkich motywa-
cji podróży. To obszar, gdzie rola samochodu w podróżach 
powinna być ograniczana na rzecz innych środków trans-
portu, jednak dopuszczony jest jego większy udział w po-
dróżach niż w centrum miasta. W obszarze tym polityka 
parkingowa powinna wciąż ograniczać możliwość swobod-
nego zaparkowania, ale być nieco mniej restrykcyjna niż 
w centrum miasta, z uwagi na duże zróżnicowanie wielu 
funkcji. Obszar śródmieścia najczęściej silnie związany jest 
z przebiegiem linii kolejowych, jako systemu transportowe-
go, który historycznie ukształtował granice śródmieść. 

Delimitacja śródmieścia powinna uwzględniać natural-
ną granicę zakończenia zróżnicowania różnych funkcji 
użytkowania terenu, które są zlokalizowane blisko siebie, 
oraz wyraźne granice urbanistyczne w postaci przebiegu li-
nii kolejowej lub metra oraz obszaru zagęszczenia linii 
tramwajowych. Granica ta powinna jednak wybiegać nieco 
dalej niż sama „szyna” transportu zbiorowego szynowego 
– musi uwzględniać także obszar oddziaływania przystan-
ków, który zostaje nakreślony poprzez izolinie dojścia do 
tych przystanków, po realnej sieci przemieszczeń pieszych. 
W takim przypadku można mówić o funkcjonalnej delimi-
tacji śródmieścia, a nie tylko strukturalnej. 

Za wyznaczeniem granicy śródmieścia powinna zatem 
podążać delimitacja strefy płatnego parkowania. Jedno-
cześnie samo śródmieście może także zmieniać swoje grani-
ce wraz z rozwojem systemów transportu zbiorowego, 
głównie szynowego. Zatem jeśli mówimy o wyznaczeniu 
maksymalnej granicy strefy płatnego parkowania, zdaniem 
autorki artykułu, powinna ona pokrywać się z granicą śród-
mieścia (oczywiście w strefie oddziaływania przystanków 
kolei aglomeracyjnej). A ta powinna zostać wyznaczona po-
przez analizy funkcji użytkowania terenu oraz oddziaływa-
nia przystanków transportu zbiorowego wysokowydajne-
go. Oddziaływania te powinny zostać wyznaczone na pod-
stawie dostępności, z uwzględnieniem dojścia po istniejącej 
i planowanej sieci powiązań pieszych.

Granice płatnego parkowania a granica śródmieścia  
– przykłady z Polski
Granice stref płatnego parkowania ustalane są na podsta-
wie wielu przesłanek, m.in. granic obszarów historycznych 
(jak historyczne centra miasta), obszarów generujących 
duży potencjał w granicach śródmieść czy możliwej dostęp-

ności transportem zbiorowym w tym obszarze. Najczęściej 
jednak to ostatnie podejście skierowane jest raczej na trans-
port zbiorowy, jakim jest system tramwajowy i autobuso-
wy. Niezwykle rzadko bierze się pod uwagę system kolejo-
wy. Być może z uwagi na to, że dopiero się rozwija w wielu 
dużych miastach jako system obejmujący swoim zasięgiem 
nie tylko miasto, ale także jego obszar funkcjonalny.

W artykule dokonano przeglądu kilku największych 
miast w Polsce, pod kątem zasięgu strefy płatnego parko-
wania w odniesieniu do granic śródmieścia. Dodatkowo 
dokonano analizy zasięgu strefy płatnego parkowania  
w kontekście oddziaływania przystanków kolejowych, 
mogących lub już funkcjonujących w systemie kolei aglo-
meracyjnej. 

Do analiz wybrano następujące miasta: Gdańsk, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin i Wrocław. Na poniższych rysunkach 
(rys.1 a – e) przedstawiono obowiązującą granicę śródmie-
ścia (linia czerwona), zasięg strefy płatnego parkowania 
(obszar różowy) i proponowane rozszerzenie strefy płatnego 
parkowania z uwagi na oddziaływani przystanków kolei 
aglomeracyjnej (obszar niebieski). Można zauważyć, że 
właściwie w każdym mieście (za wyjątkiem Poznania) strefa 
płatnego parkowania kończy się na linii kolejowej – prze-
biega do tej strefy stycznie. Jaki zatem sens ma ta strefa, 

Rys. 1. Zasięg strefy płatnego parkowania w kontekście granic śródmieścia w: a) Gdańsku, 
b) Poznaniu, c) Rzeszowie, d) Szczecinie, e) Wrocławiu (granica śródmieścia – linia czerwo-
na, stref płatnego parkowania – obszar różowy, proponowane powiększenie strefy płatnego 
parkowania – obszar niebieski) 
Źródło: maps.google i opracowania własne
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jeśli w wyniku funkcjonowania (obecnego lub planowane-
go) mieszkańcy obszarów funkcjonalnych mogą podjechać 
samochodem wprost pod granicę śródmieścia? A są to po-
dróże związane z miejscami pracy, gdyż w obszarze funkcjo-
nalnym śródmieście ta motywacja w podróżach codzien-
nych przeważa. W tych miastach trudno będzie zatem mó-
wić o działaniach władz (w obszarze transportowym) 
skierowanych na zmotywowanie mieszkańców do zmiany 
środka transportu z samochodu na kolej. Kreowanie granic 
strefy płatnego parkowania jest właśnie takim działaniem 
– poprzez ograniczanie dostępności samochodem do stref 
wrażliwych w mieście w zamian za ofertę atrakcyjnego 
środka transportu zbiorowego.

Patrząc na granice śródmieścia natomiast, w kontekście 
potencjalnego oddziaływania przystanków kolejowych, 
można zauważyć, że granice te mogły zostać zmodyfikowa-
ne w Rzeszowie (rozszerzenie na zachód) i Wrocławiu (roz-
szerzenie w kierunku południowym). Analizy te jednak 
wymagają pewnej metodologii, która będzie przedstawiona 
w kolejnej części artykułu.

Wyznaczenie strefy płatnego parkowania  
– przykład krakowski
Strefa płatnego parkowania w Krakowie funkcjonuje od 
1988 roku. Wprowadzona została w ramach uspokojenia 
ruchu kołowego w centrum miasta, tworząc trzy strefy: 
ruchu pieszego (strefa A), ruchu ograniczonego (strefa B) 
oraz ograniczonego postoju (strefa C). Zasięg tej strefy 
oczywiście ewoluował, w miarę zmian w koncepcji roli 
strefy i operatora. Jednak zawsze jej rola była jasno okre-
ślona: „Strefę płatnego parkowania ustala się bowiem na 
obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem 
miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby or-
ganizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących 
pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki 
transportowej, w szczególności w celu ograniczenia do-
stępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub 
wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej” 
[2]. Kwestię preferencji dla komunikacji zbiorowej należy 
tutaj szczególnie rozwinąć, tym bardziej że kolej w sys-
temie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) ma w tym 
zakresie coraz większą rolę. Szybka Kolej Aglomeracyjna 
stanowi ważny element rozwoju systemu transportu zbio-
rowego w Krakowie. Podobnie jak w innych miastach 
w Polsce (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto) daje szanse 
na zapewnienie lepszej dostępności centrum i śródmieść 
do systemów transportu zbiorowego, przy jednoczesnym 
wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury kolejowej 
(gdyż historycznie linie kolejowe rozwijały się właśnie 
w tych strefach). Jednym z najważniejszych elementów 
wpływających na efektywność tego systemu jest dostęp-
ność piesza przystanków w kontekście zagospodarowania 
przestrzennego, ale także strefy płatnego parkowania. I o 
ile rola dostępności pieszej w kontekście zagospodarowa-
nia została opisana we wcześniejszych opracowaniach au-
torki, np. [3], o tyle kwestia powiązań dostępności pieszej 
przystanku (czyli oddziaływania przystanku kolejowego) 

ze strefą płatnego parkowania jest podejściem, który nie 
zaistniał dotychczas w literaturze polskiej. 

Dlaczego tak ważne jest zwrócenie uwagi na kwestie 
oddziaływania przystanku kolei aglomeracyjnej na zasięg 
strefy płatnego parkowania? Otóż jeśli strefa płatnego par-
kowania, która obejmuje zasięgiem obszar śródmieścia 
z dużymi generatorami ruchu (biurowce, jednostki miej-
skie, obszary handlowe), będzie kończyła się przed przy-
stankiem kolejowym (jego izolinią zerową), to mieszkańcy 
miasta, jak i obszaru funkcjonalnego/aglomeracji będą wy-
bierać w podróżach samochód zamiast kolei – gdyż z ła-
twością zaparkują poza strefą, a wciąż blisko śródmieścia 
(przykład otoczenia przystanku kolejowego Zabłocie, gdzie 
po zachodniej stronie linii kolejowej funkcjonuje strefa, 
a po wschodniej, z dużymi generatorami ruchu – już nie; 
efektem jest „dziki parking” przy przystanku kolejowym). 
Takich przykładów można odnaleźć w Polsce wiele. Wpływa 
to na chaos komunikacyjny i degradację przestrzeni pu-
blicznej.

Granica śródmieścia w Krakowie uwzględnia przebieg 
głównych ulic (obwodnica śródmiejska w postaci Alei 
Trzech Wieszczów), ale także wnętrza ulic i placów, które 
historycznie były koncentracją życia społeczno-gospodar-
czego, jak Plac Na Stawach, Rynek Dębnicki, a także ze-
społy placów na Kazimierzu i Podgórzu. W opracowaniu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krakowa (SUIKZP) [4] można od-
naleźć zapis, że „strefa śródmiejska Krakowa jest za mała, 
jak na prężnie rozwijające się miasto duże”, a zatem można 
przypuszczać, że strefa płatnego parkowania powinna być 
nieco większa (gdyż to w śródmieściu znajduje się szereg 
atrakcyjnych źródeł podróży). Autorzy opracowania wska-
zują na konieczność poszerzenia obszaru śródmieścia, 
z uwagi na umożliwienie lokalizacji wyższych budynków 
biurowych i kompleksów usługowo-handlowych, hotelo-
wych i konferencyjnych. Obszary te powinny być chronio-
ne przed ingerencją ruchu samochodowego, a zatem objęte 
także strefą płatnego parkowania.

Autorka niniejszego artykułu podjęła próbę wskazania 
potencjalnej granicy śródmieścia Krakowa w powiązaniu 
z oddziaływaniem przystanków kolei aglomeracyjnej oraz 
z proponowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowa-
nia w kierunku wschodnim i północnym. W analizach 
uwzględniono przystanki już funkcjonujące lub mające 
funkcjonować w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym (na podstawie 
opracowania SUIZKP miasta Krakowa). Przyjęto jednak 
także lokalizację nowych przystanków kolejowych, które 
powinny powstać na tzw. małej obwodowej linii kolejowej 
w Krakowie, na podstawie opracowania [5], w którego 
przygotowaniu brała udział także autorka niniejszego arty-
kułu.

W pierwszym etapie analiz, dla wszystkich przystan-
ków kolejowych w sąsiedztwie istniejących granic śród-
mieścia i z nim sąsiadujących, opracowano rysunki izoli-
nii, które obrazują zasięg dojścia do przystanku z obszaru 
opracowania. Zaznaczono także proponowane przez au-
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torkę lokalizacje stacji metra (system ten w Krakowie ma 
coraz większe szanse powstania). Izolinie uwzględniają 
dojście do przystanku i stacji metra po istniejącej infra-
strukturze drogowej i pieszej. Są stopniowane co 100 m, 
aż do wartości 800 m. Dodatkowo zaznaczono także za-
sięg izolinii 800 m, mierzonej w linii prostej od przystan-
ku. Wartość graniczna została ustalona na podstawie ba-
dań, które opisane zostały w opracowaniu [6]. Rysunki 
zostały wykonane ręcznie, gdyż oprogramowanie powią-
zane z informacjami GIS nie jest w stanie dokładnie prze-
analizować tras ciągów pieszych (alejki w parku, chodniki 
przed budynkami).

Na rysunku 2 przedstawiono zakres obecnej delimitacji 
śródmieścia i strefy płatnego parkowania oraz planowa-
nych. Planowane poszerzenie granicy śródmieścia po stro-
nie wschodniej uwzględnia oddziaływanie przystanku kole-
jowego dla dojść pieszych. Obszar ten wraz z tkanką miej-
ską, w granicy planowanego poszerzenia strefy, posiada 
cechy śródmiejskie (zróżnicowanie funkcji, charakter zabu-
dowy etc.). Dodatkowo, właściwie tylko wokół potencjal-
nych przystanków kolejowych, znajdują się tereny do prze-
kształceń na cele usługowe, a zatem niezbędna będzie tutaj 
obecność strefy płatnego parkowania. Granica wschodnia 
strefy będzie znajdowała się na styku izolinii dojścia do 
przystanków (zasięg 800 m), pod warunkiem, że zostaną 
uwolnione tereny po przekształceniu od barier urbanistycz-
nych, np. ogrodzeń i braków w infrastrukturze pieszej. 
Dobry przykład takich zmian można obserwować przy pla-
nach rozbudowy układu dojść pieszych przy przystanku 
kolejowym Opolska (przystanek ten w swojej pierwotnej 

lokalizacji – w SUIKZP – posiadał nazwę Prądnik Biały i zlo-
kalizowany był w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego;  
w strefie śródmiejskiej raczej powinien obsługiwać funkcje 
usługowe). Przykład ten przedstawiono w innym artykule 
autorki [6]. 

Dla zasięgu strefy płatnego parkowania w kierunku 
północnym wydaje się zasadnym ustalenie granicy na uli-
cach Bora Komorowskiego i Opolskiej, z zejściem połu-
dniowym w kierunku linii kolejowej, na kierunku zachod-
nim. Nie powinno się wprowadzać strefy płatnego parko-
wania w obszarach osiedli mieszkaniowych, poza strefą 
śródmiejską.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pokazały, że ustalenie granicy 
strefy płatnego parkowania powinno uwzględniać tak-
że oddziaływanie wysoko wydajnych środków transpor-
tu szynowego (kolej lub system metra, który obsługuje 
ruch nie tylko miejski, ale także z obszaru funkcjonal-
nego). Przedstawione przykłady z miast polskich poka-
zują na konieczność zastanowienia się nad uzupełnie-
niem obszaru strefy płatnego parkowania, jeśli polityka 
transportowa tych miast skierowana jest na redukowa-
nie liczby samochodów w obszarach najbardziej war-
tościowych i wrażliwych – czyli obszarach śródmieść. 
Zaprezentowany przykład krakowski pokazał metodolo-
gię ustalania tych granic, z wykorzystaniem dostępności 
pieszej do przystanków kolejowych i jego oddziaływania 
na obszar. 

W artykule zwrócono także uwagę na konieczność 
szczegółowej analizy oddziaływania przystanków kolejo-
wych i stacji metra na przyległy teren. Oddziaływanie to 
przejawia się poprzez stymulowanie programów inwe-
stycyjnych wokół tych przystanków, szczególnie w ob-
szarach śródmieścia, które powinny być chronione przed 
ruchem samochodowym. 
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Rys. 2. Zasięg strefy płatnego parkowania i granicy śródmieścia w Krakowie – wraz z propo-
nowanymi zmianami 
Źródło: maps gogle.pl i opracowanie własne
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Streszczenie: W artykule przedstawiono badania zachowań parkingo-
wych kierowców strefy płatnego parkowania (spp) w poszczególnych 
miesiącach roku oraz dniach tygodnia. Do celów analizy użyte zosta-
ły dane dla 253 dni roboczych jednego pełnego roku kalendarzowego 
(2015). Pochodziły one z części parkomatów funkcjonujących w kra-
kowskiej strefie płatnego parkowania, położonych w centralnej części 
miasta w obrębie obwodnicy śródmiejskiej. Udostępnione dane posłu-
żyły do obliczenia najbardziej istotnych parametrów parkingowych – 
wskaźnika napełnień oraz stopnia rotacji. Ze względu na dużą liczbę 
urządzeń parkingowych agregowano dostępne informacje do poziomu 
rejonów komunikacyjnych pochodzących z modelu transportowego 
aglomeracji krakowskiej. W wyniku przeprowadzonych analiz staty-
stycznych udało się zaproponować terminy dla organizacji możliwie naj-
bardziej miarodajnych badań zachowań parkingowych użytkowników 
strefy płatnego parkowania.
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, badania parkowania, za-
chowania kierowców.

Wyznaczenie miarodajnych okresów 
przeprowadzania badań zachowań  
parkingowych użytkowników  
strefy płatnego parkowania1

Wprowadzenie
Sezonowość towarzysząca zachowaniom komunikacyj-
nym użytkowników infrastruktury transportowej jest zja-
wiskiem powszechnie znanym, które stanowiło przedmiot 
licznych badań polskich i zagranicznych [np. 1, 2]. Wraz 
z rozwojem technologii informatycznych oraz pomiaro-
wych, zaczęto gromadzić coraz więcej informacji na temat 
mobilności osób i towarów, systematycznie poprawiając 
także jakość gromadzonych danych. W konsekwencji, 
stopniowo w dziedzinie transportu zaczęła mieć zasto-
sowanie analiza zbiorów tzw. dużych danych (ang. Big 
Data). Big Data stanowią źródło wiedzy między innymi 
dla osób tworzących modele transportowe [3, 4]. Z po-
wodzeniem stosuje się analizę baz danych gromadzących 
informacje na temat prędkości przejazdu poszczególnych 
odcinków drogowych, macierzy przemieszczeń tworzo-
nych na podstawie danych z telefonów komórkowych czy 
całodobowych (ciągłych) pomiarów ruchu drogowego. 
Dzięki użyciu większej liczby informacji gromadzonych 
na przestrzeni szerszego horyzontu czasowego tworzo-
ne opracowania stają się bardziej wiarygodnymi narzę-
dziami odwzorowującymi zachowania komunikacyjne. 
Tradycyjnie przeprowadzane pomiary odbywały się bo-
wiem zazwyczaj tylko przez dzień bądź kilka wybranych 
dni i nie były osadzane w kontekście sytuacji ruchowej 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

na przestrzeni całego roku. Wykorzystanie obecnej, wciąż 
rozwijającej się, technologii stwarza zatem możliwość 
do istotnej poprawy jakości przeprowadzanych analiz. 
Motywacją niniejszej publikacji jest próba zbadania czaso-
wej zmienności zachowań parkingowych użytkowników 
stref płatnego parkowania na podstawie dostępnych du-
żych zbiorów danych parkingowych.

Wykorzystanie bazy danych pochodzącej  
z automatów parkingowych
W artykule zweryfikowano, jak istotnie różnią się między 
sobą zachowania parkingowe kierowców na przestrzeni 
jednego pełnego roku kalendarzowego. Analizie poddano 
dwa najbardziej istotne wskaźniki parametryzujące zja-
wisko parkowania, tj. poziom napełnienia parkingu oraz 
stopień rotacji miejsc parkingowych [5]. W celu przepro-
wadzenia badań zmienności zachowań parkingowych kie-
rowców wykorzystano bazę danych pochodzącą z automa-
tów parkingowych. Dzięki współpracy z miejską spółką 
zarządzającą SPP, udało się pozyskać dane dla większości 
parkomatów zlokalizowanych w obrębie śródmiejskiej ob-
wodnicy miasta, tj. dla obszarów obecnych stref PI 1 – PI 
4 oraz PIII. Przy użyciu autorskiego algorytmu zaimple-
mentowanego w środowisku programistycznym Python, 
dokonano obliczeń na 2 385 467 wierszach (tj. rekordach) 
bazy danych, reprezentujących wszystkie wykupione bile-
ty parkingowe w roku 2015. Każdy z rekordów informo-

Liczba rekordów bazy danych parkingowych zgromadzonych  
dla poszczególnych miesięcy analizowanego roku

miesiąc liczba rekordów średnia dobowa dla miesiąca

styczeń 186 048 9 302

luty 186 809 9 340

marzec 212 890 9 677

kwiecień 203 743 9 702

maj 207 886 10 394

czerwiec 202 916 9 663

lipiec 218 910 9 518

sierpień 195 555 9 312

wrzesień 212 850 9 675

październik 195 493 8 886

listopad 172 029 8 601

grudzień 190 338 9 064

suma 2 385 467 9 428

 Źródło: opracowanie własne

Tabela 1
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wał o tym, kiedy pojedynczy bilet parkingowy został po-
brany, na jaki czas został wykupiony oraz gdzie znajdował 
się parkomat, który go wydał (tj. dokładne współrzędne 
geograficzne). Przeciętnie, w ciągu jednego miesiąca, je-
dynie w obszarze prowadzonej analizy, pobierano oko-
ło 200 tys. biletów parkingowych. Daje to liczbę około 
9,4 tysiąca transakcji w ciągu jednego dnia roboczego. 
W tabeli 1 przedstawione zostały szczegółowe informa-
cje odnośnie liczby transakcji zarejestrowanych w każdym 
z miesięcy omawianego roku.

W celu agregacji dostępnych informacji postanowiono 
przypisać każdy z rekordów do rejonu komunikacyjnego, 
w którym został wygenerowany. Zastosowano podział na 
rejony komunikacyjne przyjęty w najbardziej aktualnym 
modelu transportowym aglomeracji krakowskiej [6]. 
Lokalizację wszystkich uwzględnionych w analizie auto-
matów parkingowych, na tle mapy centrum miasta po-
dzielonego na rejony komunikacyjne, przedstawiono na 
rysunku 1.

Wykorzystywana baza danych zawiera informacje dla 
SPP obowiązującej na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa 
wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10 do 20 [7]. Łączna liczba dni roboczych 
uwzględnionych w badaniach wynosi 253. Z analizy wy-
kluczony został wyłącznie jeden dzień roboczy roku – 24 
grudnia, tj. wigilia Bożego Narodzenia. Decyzję o wyklu-

Rys. 1. Lokalizacja uwzględnionych w analizie automatów parkingowych na tle mapy 
rejonów komunikacyjnych miasta Krakowa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Liczba poszczególnych dni tygodnia w każdym z miesięcy  
uwzględnionych w analizie

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek Łączna liczba dni

styczeń 4 3 4 4 5 20

luty 4 4 4 4 4 20

marzec 5 5 4 4 4 22

kwiecień 3 4 5 5 4 21

maj 4 4 4 4 4 20

czerwiec 5 5 4 3 4 21

lipiec 4 4 5 5 5 23

sierpień 5 4 4 4 4 21

wrzesień 4 5 5 4 4 22

październik 4 4 4 5 5 22

listopad 5 4 3 4 4 20

grudzień 4 5 5 4* 3 21

suma dni 51 51 51 50 50 253

czeniu podjęto ze względu na zaobserwowane istotne od-
chylenia zaobserwowanych parametrów parkingowych dla 
tego dnia od parametrów cechujących przeciętny dzień ro-
boczy w grudniu. Tabela 2 przedstawia szczegółowe zesta-
wienie liczby poszczególnych dni tygodnia uwzględnio-
nych w przedmiotowej analizie w każdym z miesięcy roku 
2015. Gwiazdką oznaczony został przypadek, w którym 
nie uwzględniono wszystkich roboczych dni tygodnia 
w grudniu.

Wybór reprezentatywnego miesiąca
W pierwszej części analizy wybrano reprezentatywne mie-
siące roku, podczas których zalecane będzie przeprowadza-
nie badań zachowań parkingowych kierowców. Podobne 
podejście stosowane jest między innymi w ramach gro-
madzenia danych pomiarowych służących np. do tworze-
nia modeli ruchu. Przykładem może być wykorzystywana 
w Wielkiej Brytanii techniczna instrukcja zawierająca za-
lecenia i wytyczne do tworzenia analiz transportowych na 
rzecz brytyjskich jednostek rządowych [8]. Wskazywane 
w niej są tzw. neutral months, czyli miesiące, dla których 
uznaje się, że przeprowadzanie pomiarów ruchu drogowe-
go jest najbardziej miarodajne. Analizy dającej analogiczne 
zalecenia co do miesięcy przeprowadzania badań parkingo-
wych postanowiono dokonać poniżej.

Jako że za najważniejsze parametry pozwalające charak-
teryzować zachowania parkingowe kierowców przyjęte zo-
stały poziom napełnień oraz stopień rotacji, postanowiono 
uwzględnić je zarówno podczas wyboru reprezentatywnego 
miesiąca, jak i dnia tygodnia. Napełnienie rozumiane jest 
jako stopień wykorzystania dostępnych miejsc parkingo-
wych danego rejonu komunikacyjnego przez pojazdy par-
kujące z wykupionym biletem parkingowym. Podawane 
jest w liczbach setnych. W przypadku wskaźnika rotacji 
przyjęto, że będzie to średnia liczba pojazdów korzystają-
cych z jednego dostępnego w danym rejonie komunikacyj-
nym miejsca postojowego, w ciągu jednej doby. Podobnie 
jak w przypadku napełnienia, dotyczy także wyłącznie tych 
pojazdów, którym wykupiono bilet parkingowy.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2
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Średni stopień rotacji w poszczególnych rejonach komunikacyjnych we wszystkich miesiącach analizowanego roku
numer rejonu styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień średnia

1 0.25 0.27 0.27 0.26 0.27 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.22 0.26 0.25
2 0.09 0.10 0.10 0.07 0.10 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10
3 0.24 0.26 0.26 0.28 0.29 0.32 0.32 0.33 0.32 0.21 0.26 0.27 0.29
4 1.60 1.59 1.66 1.68 1.67 1.71 1.60 1.56 1.57 1.43 1.41 1.50 1.59
5 2.32 2.28 2.44 2.44 2.41 2.43 2.40 2.37 2.36 2.19 2.15 2.25 2.34
6 0.86 0.88 0.91 0.88 1.30 0.88 0.79 0.76 0.92 0.86 0.88 0.84 0.91
7 1.85 1.82 1.87 1.77 1.69 1.76 1.75 1.73 1.93 1.74 1.71 1.76 1.79
8 0.41 0.39 0.45 0.39 0.72 0.39 0.36 0.34 0.42 0.41 0.38 0.41 0.44
9 1.67 1.76 1.69 1.72 2.16 1.81 1.77 1.63 1.57 1.40 1.34 1.43 1.69

10 1.35 1.35 1.36 1.40 1.51 1.47 1.25 1.13 1.19 1.11 1.07 1.10 1.29
11 0.70 0.69 0.70 0.69 0.74 0.71 0.72 0.72 0.73 0.64 0.59 0.62 0.69
12 1.98 2.08 2.01 1.78 1.90 1.94 1.85 1.64 2.15 1.75 1.79 1.78 1.90
13 1.14 1.09 1.12 1.11 1.10 1.14 1.13 1.10 1.06 1.01 0.97 1.04 1.09
14 1.46 1.45 1.56 1.60 1.57 1.50 1.52 1.51 1.49 1.34 1.26 1.49 1.49
15 1.41 1.44 1.50 1.57 1.51 1.51 1.45 1.51 1.53 1.42 1.39 1.45 1.48
16 2.12 2.15 2.38 2.83 2.76 2.59 2.99 3.14 2.77 2.49 2.43 2.53 2.64
41 0.98 1.01 1.06 1.13 1.22 1.06 1.13 1.05 1.17 1.20 1.12 1.12 1.11
51 0.13 0.14 0.15 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12

RMSE 0.260 0.261 0.233 0.240 0.338 0.227 0.242 0.298 0.242 0.308 0.338 0.254  

 Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Tabela 4

Chcąc wyznaczyć miarodajny miesiąc pomiarowy na ba-
zie analizy stopnia rotacji, postanowiono obliczyć średnią ro-
tację dla każdego z rejonów komunikacyjnych, w każdym 
z poszczególnych miesięcy analizowanego roku. Następnie 
obliczano średnią dla całego roku kalendarzowego. W celu 
zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy miesiącami 
mogącymi różnić się od siebie liczbą dni roboczych oraz licz-
bą parkujących samochodów, średnią tę ważono po liczbie 
wydanych biletów parkingowych. Na kolejnym etapie wy-
znaczano różnicę między danymi miesięcznymi a rocznymi, 
kalkulując sumaryczny pierwiastek błędu średniokwadrato-
wego (ang. Root-Mean-Square Error – RMSE). Im mniejsza 
była sumaryczna wartość RMSE, tym średnie rotacje dla da-
nego miesiąca mniej odbiegały od średnich rocznych. 
Najniższe sumy odnotowano dla czerwca, marca, kwietnia, 
września oraz lipca. Jednakże, ze względu na mogące mieć 
miejsce święta w marcu bądź kwietniu oraz ze względu na 
wakacyjny charakter lipca, rekomenduje się – na podstawie 
danych dla rotacji – miesiące czerwiec oraz wrzesień. W ra-
mach podsumowania, w tabeli 3 przedstawione zostały 
wszystkie wyniki średniego stopnia rotacji uzyskane dla rejo-
nów komunikacyjnych uwzględnionych w badaniach.

Drugim etapem analizy przeprowadzonej w celu wyzna-
czenia reprezentatywnego miesiąca roku było uwzględnienie 
statystyk stopnia napełnień miejsc parkingowych. Najpierw 
obliczano średnie napełnienia godzinowe dla wszystkich re-
jonów komunikacyjnych w poszczególnych miesiącach. 
Następnie, na bazie średnich uzyskanych dla każdego z mie-
sięcy, tworzono jedną średnią charakteryzującą daną godzinę 
funkcjonowania SPP na przestrzeni roku. Mając tę informa-
cję, obliczano sumę RMSE charakteryzującą każdą z godzin 
analizy na przestrzeni wszystkich miesięcy roku. Ze względu 
na obszerny zakres danych mówiących o średnich napełnie-
niach wszystkich osiemnastu analizowanych rejonów komu-
nikacyjnych (w każdym z miesięcy, dla wszystkich godzin 
obowiązywania SPP), zdecydowano się wyłącznie na prezen-

Odchylenia poziomów napełnień w godzinach obowiązywania SPP  
dla poszczególnych miesięcy od średniej uzyskanej  

dla analizowanego roku

 
RMSE

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 suma

styczeń 0.108 0.117 0.153 0.107 0.105 0.116 0.145 0.118 0.120 0.130 1.219

luty 0.134 0.137 0.160 0.131 0.124 0.116 0.101 0.105 0.114 0.127 1.250

marzec 0.091 0.090 0.131 0.100 0.105 0.102 0.095 0.088 0.092 0.085 0.980

kwiecień 0.091 0.100 0.088 0.105 0.112 0.100 0.095 0.073 0.084 0.091 0.937

maj 0.139 0.135 0.155 0.135 0.133 0.127 0.129 0.133 0.130 0.132 1.347

czerwiec 0.134 0.118 0.159 0.088 0.088 0.090 0.087 0.087 0.079 0.085 1.015

lipiec 0.131 0.139 0.172 0.152 0.154 0.151 0.142 0.120 0.105 0.108 1.375

sierpień 0.137 0.145 0.165 0.164 0.168 0.164 0.158 0.140 0.135 0.135 1.512

wrzesień 0.093 0.097 0.131 0.097 0.088 0.079 0.079 0.088 0.095 0.106 0.953

październik 0.127 0.123 0.106 0.107 0.106 0.100 0.097 0.090 0.093 0.079 1.027

listopad 0.123 0.124 0.114 0.126 0.123 0.119 0.124 0.116 0.101 0.094 1.165

grudzień 0.121 0.122 0.103 0.095 0.092 0.090 0.094 0.088 0.089 0.085 0.978

tację wyników obliczeń sum RMSE zawartych w tabeli 4. 
Najniższe sumy odchyleń od rocznej średniej uzyskano dla 
kwietnia, września, grudnia, marca oraz czerwca. Jednakże, 
ponownie ze względu na dni świąteczne mogące mieć miej-
sce w marcu/kwietniu, a także w grudniu, postanowiono re-
komendować miesiące wrzesień oraz czerwiec.

Celem przybliżenia rzędu wielkości poziomu napełnień, 
o które oparte zostały badania, umieszczono dodatkowo 
wykres ukazujący przeciętny roczny profil dobowych na-
pełnień analizowanych rejonów komunikacyjnych w po-
szczególnych godzinach funkcjonowania SPP (rys. 2). 
Średnio w obszarze analizy około 20% wszystkich dostęp-
nych miejsc postojowych zajmowały samochody z wyku-
pionymi biletami parkingowymi. Pojazdy te stanowiły naj-
większy odsetek w godzinach przedpołudniowych, zmniej-
szając stopniowo swój udział z biegiem dnia.

 Źródło: opracowanie własne
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W analizie uwzględniono ponadto także wykres przedsta-
wiający zmienność stopnia rotacji dla badanych rejonów ko-
munikacyjnych w poszczególnych miesiącach roku (rys. 3). 
Przeciętnie, rotacja pojazdów wykupujących bilet postojowy 
utrzymywała się na niemal jednolitym poziomie w ciągu całe-
go roku, osiągając wartość ok. 1,5 pojazdu na dobę.

Wybór reprezentatywnego dnia tygodnia
Druga część analizy ma na celu rekomendację dni tygodnia 
sprzyjających przeprowadzaniu miarodajnych pomiarów 
parkingowych. Chcąc wyznaczyć miarodajny dzień pomia-
rowy na bazie analizy stopnia rotacji, postanowiono obliczyć 
przeciętny stopień rotacji we wszystkich rejonach komuni-
kacyjnych dla poszczególnych dni tygodnia w danym mie-
siącu. Następnie odniesiono każdy wynik uzyskany dla dnia 
tygodnia w danym miesiącu do średniej miesięcznej rotacji 
dnia roboczego. Otrzymane liczby oscylują wokół wartości 
1.00 – jeśli są większe od 1.00 oznacza to, że rotacja da-
nego dnia tygodnia w danym miesiącu przewyższa wartość 
średniomiesięczną. W przypadku wartości mniejszych od 
1.00 ma miejsce sytuacja odwrotna. W kolejnym kroku, 
z uzyskanych wyników, obliczana jest miesięczna średnia 
ze wszystkich rejonów komunikacyjnych dla danego dnia 
tygodnia. Średnia ta jest ważona po liczbie parkujących po-

Rys. 2.  
Przeciętny roczny dobowy profil napełnień  
w rejonach komunikacyjnych uwzględnionych 
w analizie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3.  
Profil stopnia rotacji w rejonach komunika-
cyjnych w ciągu wszystkich miesięcy 
uwzględnionych w analizie
 Źródło: opracowanie własne

jazdów w poszczególnych rejonach komunikacyjnych. Im 
średnia bliższa 1.00, tym dany dzień bardziej miarodajny. 
Ostatecznie, po obliczeniu średnich dla dni tygodnia w po-
szczególnych miesiącach, możliwe jest uzyskanie średniej 
rocznej, która ważona jest po liczbie biletów parkingo-
wych pobranych w danym miesiącu. Szczegółowe rezulta-
ty umieszczono w tabeli 5. Na podstawie przedstawionych 
wyników można stwierdzić, że na bazie analizy zmienności 
rotacji w poszczególnych dniach tygodnia najlepiej statysty-
kę średnioroczną oddać mogą pomiary przeprowadzone we 
wtorki i środy. Dla wskazanych dni średnie były najbliższe 
wartości 1.00, a obliczone odchylenia standardowe naj-
mniejsze. Warto jednak podkreślić, że mimo iż te dwa dni 
tygodnia odwzorowują niemal idealnie sytuację średniorocz-
ną, to pozostałe dni nie odbiegały znacząco od średniej.

W ramach drugiego etapu analizy, mającej na celu wy-
znaczenie reprezentatywnego dnia tygdnia, zbadano staty-
styki stopnia napełnień miejsc parkingowych. Analogicznie 
jak w przypadku obliczeń na podstawie danych dotyczą-
cych stopnia rotacji zdecydowano się najpierw na wyzna-
czenie przeciętnego stopnia napełnień we wszystkich rejo-
nach komunikacyjnych dla poszczególnych dni tygodnia 
w danym miesiącu. W kolejnym kroku odniesiono średnie 
napełnienie dnia tygodnia (ważone po liczebności występo-
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Stosunek stopnia rotacji dla poszczególnych dni tygodnia w każdym 
z miesięcy do średniej uzyskanej dla analizowanych miesięcy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

styczeń 0.988 0.999 0.996 1.020 0.998

luty 0.966 0.995 0.988 1.021 1.030

marzec 0.999 0.999 0.983 1.006 1.013

kwiecień 0.984 0.970 1.022 1.017 1.008

maj 0.994 0.980 0.980 1.005 1.041

czerwiec 0.998 1.012 0.993 1.025 0.972

lipiec 0.998 0.999 1.010 1.000 0.992

sierpień 0.997 1.013 1.001 1.008 0.981

wrzesień 0.989 1.006 1.008 1.001 0.997

październik 0.970 0.990 1.007 1.015 1.018

listopad 0.993 1.001 1.008 1.003 0.995

grudzień 1.022 1.017 1.005 0.959 0.998

średnia roczna 0.992 0.998 1.000 1.007 1.004

odchylenie standardowe 0.014 0.013 0.012 0.017 0.019

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6
Stosunek poziomu napełnień dla poszczególnych dni tygodnia w każ-
dym z miesięcy do średniej uzyskanej dla analizowanych miesięcy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

styczeń 0.976 0.972 0.964 1.048 1.027

luty 0.979 0.988 0.967 1.018 1.048

marzec 1.017 0.989 0.966 0.998 1.029

kwiecień 1.010 0.959 0.993 0.998 1.045

maj 0.993 0.969 0.960 0.989 1.089

czerwiec 1.019 0.988 0.958 0.997 1.036

lipiec 1.016 1.001 0.997 1.001 0.988

sierpień 0.977 1.004 1.010 1.014 1.001

wrzesień 1.003 1.002 0.979 1.010 1.011

październik 0.984 0.962 0.980 1.009 1.050

listopad 0.983 0.992 0.993 1.008 1.026

grudzień 1.032 1.006 0.969 0.995 1.005

średnia roczna 0.999 0.986 0.978 1.007 1.030

odchylenie standardowe 0.019 0.016 0.016 0.015 0.026

wania danego dnia w analizowanym miesiącu) do średniej 
danego miesiąca. Po obliczeniu średnich dla dni tygodnia 
w poszczególnych miesiącach wyznaczono średnie roczne 
ważone po liczbie biletów parkingowych pobranych w da-
nym miesiącu, których wyniki przedstawiono w tabeli 6. 
Wyznaczone średnie sugerują, by za reprezentatywne dni 
tygodnia uznać poniedziałek oraz czwartek, jednakże po 
uwzględnieniu wielkości odchyleń standardowych, zaleca 
się rezygnację z pomiarów poniedziałkowych.

Podsumowanie
W artykule zaprezentowano badania mające na celu wyzna-
czenie miarodajnych dni oraz miesięcy przeprowadzania ba-
dań parkingowych stworzone na podstawie analizy Big Data. 
Korzystając z danych będących w posiadaniu zarządcy miej-
skiej SPP, udało się uzyskać potrzebne statystyki parkingowe, 
które posłużyły do przeprowadzenia analizy obejmującej cały 
rok 2015. Istotnymi zaletami wykorzystania udostępnionej 
bazy danych był brak dodatkowych kosztów związanych z jej 
pozyskaniem, ciągłość otrzymanych informacji oraz elimina-
cja błędu pomiarowego mającego miejsce podczas tradycyj-
nych pomiarów patrolowych. Niestety, baza danych pobrana 
z automatów parkingowych nie jest w stanie odzwierciedlić 
całościowo sytuacji panującej w SPP, gdyż nie obejmuje swoim 
zakresem wszystkich użytkowników, którzy ze strefy korzysta-
ją. Jednakże pomimo tej wady spójność i niezawodność wia-
domości pozyskiwanych z omawianej bazy stanowią istotną 
zachętę do kontynuacji badań z jej wykorzystaniem.

Statystyki uzyskane zarówno dla stopnia rotacji, jak i dla 
poziomu napełnień dawały zbieżne wyniki w przypadku wy-
znaczenia miarodajnych miesięcy pomiarowych. Na podsta-
wie przeprowadzonych badań zaleca się, by pomiary parkin-
gowe dotyczące funkcjonowania SPP w obszarach miejskich 
dokonywać, w miarę możliwości, w miesiącu wrześniu bądź 
czerwcu. W przypadku wyboru miarodajnego dnia tygodnia 
wyniki uzyskane podczas analizy rotacji wskazywały na wto-
rek oraz środę, jednak zgodnie z analizą napełnień optymal-
nym dniem pomiarowym był czwartek. Ze względu na zaist-

niałą rozbieżność wyników postanowiono dokonać ostatecz-
nego wyboru na podstawie najmniejszych średnich odchyleń 
standardowych uzyskanych w obu analizach. W efekcie, za 
najbardziej miarodajne dni tygodnia uznać można zarówno 
wtorek oraz środę, jak i czwartek. Niniejsze zalecenia doty-
czące miarodajnych dni tygodnia oraz miesięcy pokrywają się 
z praktyką specjalistów wykonujących pomiary transporto-
we w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z badaniami za-
chowań parkingowych.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie zachowań kie-
rowców przed i po wprowadzeniu środka uspokojenia ruchu na przej-
ściu dla pieszych na ulicy Armii Krajowej w Krakowie. W tym miejscu 
dochodziło do wielu wypadków z udziałem pieszych, dlatego zdecydo-
wano się na nietypowe rozwiązanie – gumowe słupki pomiędzy pasa-
mi ruchu przed przejściem dla pieszych, uniemożliwiające zmianę pasa 
ruchu, jak również mające na celu zredukowanie zachowań, które po-
wodują większość wypadków w tym miejscu, czyli wyprzedzania i omi-
jania na przejściu dla pieszych oraz nadmiernej prędkości. Ze względu 
na krótki czas od momentu wprowadzenia zmian nie było możliwe po-
równanie statystyk wypadków, dlatego też skupiono się, poprzez analizę 
nagrań wideo, na obserwacji zachowań kierowców, takich jak osiągana 
przez nich prędkość oraz popełniane wykroczenia, np. wyprzedzanie lub 
omijanie w rejonie przejścia dla pieszych.
Słowa kluczowe: uspokojenie ruchu, środki uspokojenia ruchu, bada-
nie skuteczności uspokajania ruchu.

Assessment of selected traffic calming 
measure on the example of the  
Armii Krajowej street in Cracow1

introduction: Aspects of functioning of traffic calming
Every day thousands of people get killed, hurt or damaged 
in road traffic. Therefore a standardized traffic safety is re-
quired. A vast set of actions are undertaken to improve the 
level of traffic safety and decrease the number of accidents 
and injuries. One of the methods to increase the safety level 
is traffic calming, which gives a set of solutions for road 
designers and road administrations.

According to a definition by Institute of Transportation 
Engineers [1] traffic calming is a set of measures, the pur-
poses of which are to reduce the negative effects of motor 
vehicle use, alter driver behaviour and improve conditions 
for non-motorised street users. That includes reduction of 
traffic volume, thus noise and air pollution, improvement 
of road safety level, and the quality of life. 

The effects of traffic calming depend on the spatial scale 
of implemented solutions. O’Brien [2] defines three scales 
of influences:

•	 Level I – local scale, where traffic volumes and capa-
cities are not important.

•	 Level II – actions to restrain traffic impacts at a cor-
ridor, where traffic conditions are important but only 
inside the corridor, not really at the network level.

•	 Level III – actions at macro-level where restraints are 
introduced in a greater area and traffic volumes, ca-
pacities and levels of service are important in a city-
-wide scale.

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: A. Książek 
30%, J. Paszkowski 40%, Ch. Pöschel 30%.

 Local scale implementation includes point traffic calming 
which are measures that are placed at specific points on the 
road, for example: speed humps, speed cushions, elevated pe-
destrian crossings, narrowing of the street, chicanes, etc. 

In this article, an innovative traffic calming measure has 
been assessed to answer the question if it improves the safe-
ty level. Implemented measure is a set of flexible traffic 
bollards installed between the lanes of the Armii Krajowej 
street in the approach area of the pedestrian crossing, 
Instead of comparing the statistics, what was impossible 
due to the short time from the introduction of the measure, 
the behaviour of drivers was compared. 

examples of traffic calming impact on road traffic safety
During the years was made a lot of different analysis assessing 
different measures of traffic calming impact on safety. History 
of traffic calming reaches the times of the expansion of the car 
usage. The basic aim of the traffic calming was to reduce the 
vehicle speed. Traffic safety analysis are based on the asses-
sment of the effectiveness of speed reduction and driver beha-
viour changes for particular traffic calming measures. There 
are numerous studies comparing the before and after data on 
speed, driver behaviours and accident reduction. Most widely 
used parameters for evaluating the effect of traffic calming are 
mean speeds and 85 percentiles of speeds on the road sections 
and its surroundings. In a slightly greater scale, also travel ti-
mes and driver behaviours are examined.

The vast majority of traffic calming measures has al-
ready been examined considering various local conditions. 
For example speed cushions were investigated by Layfield 
and Parry [3]. A comparison of effectiveness of speed 
humps, speed slots and speed cushions was described by 
Johnson and Nedzesky [4]. Another construction meas-
ures, including bulbouts – intersection narrowings, refuge 
islands and elevated crossings and intersections, were ex-
amined widely by Cynecki and Huang [5]. More detailed 
analysis provide also the data on precise speed profiles of 
vehicles on testing road section. Such research was con-
ducted by Garcia et al. [6] were speed profiles were derived 
and compared on the road section containing of median 
strip, roundabout, speed hump and speed tables.

Detailed data on the impact of traffic calming measures 
is presented on the basis of literature review in German 
conditions. The comparison of the vehicles’ speed before 
and after the introduction of traffic calming was presented 
in the table 1.   
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Changes of the velocity with different traffic calming measures source
Model Area Esslingen Ingolstadt Mainz

Before: Tempo 50; After: Traffic-Calmed Sector

Measuring Point Number - - 1

average velocity (before) [km/h] - - 36

average velocity (after) [km/h] - - 30

Difference [km/h] - - -6

Before: Tempo 50; After: Tempo 30 with constructional measures

Measuring Point Number 3 1 5

average velocity (before) [km/h] 45 42 51

average velocity (after) [km/h] 33 34 38

Difference [km/h] -12 -8 -13

Before: Tempo 50; After: Tempo 30 without constructional measures

Measuring Point Number 1 3 3

average velocity (before) [km/h] 37 39 46

average velocity (after) [km/h] 32 35 40

Difference [km/h] -5 -4 -6

Before: Tempo 50; After: Tempo 50 with constructional measures

Measuring Point Number 3 - 5

average velocity (before) [km/h] 49 - 51

average velocity (after) [km/h] 45 - 44

Difference [km/h] -4 - -7

Before: Tempo 50; After: Tempo 50 

Measuring Point Number 3 1 2

average velocity (before) [km/h] 45 49 51

average velocity (after) [km/h] 43 46 48

Difference [km/h] -2 -3 -3

The following table shows, that the implementation of 
traffic calming measures, gives the bigger effect on speed re-
duction, compared to using only traffic signing. Another safe-
ty analysis have been undertaken in a matter of traffic safety 
improvement through traffic calming. Therefore, the over-
view of the selected safety assessments is shown in the table 2. 

Effects of traffic calming in a matter of road traffic safety
Measure Change Source

Introduction 
Tempo-Limit 
30 instead of 
Tempo-Limit 50

- Reduction of vm of unhindered 
driving vehicles by circa 1.3 % 
from 41.5 km/h to 38.2 km/h

- Less traffic conflicts (-20%)

Measurements in 10 model areas 
(„Flächenhafte Verkehrsberuhigung“ 
= areal traffic calming)

Conversion of 
the priority to 
give way

- Reduction of the velocity in junc-
tion areas by up to 20 km/h

- Stabilization of the traffic flow

„Stadtverkehrsplanung – Methoden, 
Grundlagen, Ziele“ = city traffic plan-
ning – methods, basics, targets [8]

Introduction of 
speed reduction 
areas

- Increase in safety
- Decrease in number of accidents 

with personal injury by about 
a fourth

GDV (German Insurance 
Association) – Effects of the design 
of traffic calming areas on casualties 
(=Auswirkungen von verkehrs-
beruhigten Maßnahmen auf das 
Unfallgeschehen) 

Radar control 
and introduc-
tion of tempo-
limit 30 zones

- Decrease of the average maximum 
velocity by 7.5 km/h (-11.4%) 

- Reduction of the 85-%-velocity by 
10 % to 43.3 km/h

- Arithm. mean decreases by 11.5% 
to 36.3 km/h

Verkehrsentwicklungsplan Stadt 
Erlangen, Referat für Stadtplanung 
und Bauwesen (=traffic develope-
ment plan, city Erlangen, project for 
city planning and building trade)

Introduction of 
Tempo-limit 30 
in cities

- Decrease of accidents by 9 % with 
constant amount of accidents

- Decrease of accidents in lines 
(longitudinal) by 12 %

- Halve the stopping distance on dry 
road-surface

- Risk for pedestrian-fatalities 
decreases by 12.5 % 

 FGSV 210/1 „Wirkung von 
Maßnahmen zur Umweltentlastung“ 
Teil 1 (= part 1: Effects of measure-
ments to relieve the environment)

Source: [7]

Tabela 1

Tabela 3

Tabela 2 Tabela 4

indicators related to the road traffic safety
The study area was chosen by the road administration for 
implementing an innovative traffic calming measure be-
cause of numerous accidents on the pedestrian crossings. 
Flexible traffic bollards were implemented on two pede-
strian crossings which were high-risk sites for pedestrians. 
In the table 3 accident data for those crossings were gathe-
red showing the number of accidents and injuries in last 5 
years. From the police data which collects information on 
accident and collisions, cases of pedestrian accidents and 
rear impacts were derived. Pedestrian accidents show how 
many pedestrians were hit each year on the pedestrian cros-
sing. Rear impacts are shown because they occur on the site 
in situations when a car stops in front of the crossing to let 
the pedestrian in and another vehicle hits the preceding car 
due to too high speed and lack of attention.

Accident data in the preceding 5 years on analysed crossings

Year Pedestrian 
accident

Severely 
injured

Slightly 
injured

Rear 
impact

Severely 
injured

Slightly 
injured

2013 3 1 2 50 1 9

2014 11 6 5 63 0 3

2015 7 3 2 64 2 5

2016 8 1 4 72 0 6

2017 15 8 6 69 0 6

For a better understanding of the accident purposes, 
typical conditions were analysed to mark when the highest 
risk for accident or collision on the site occurs. This data is 
shown in the table 4 and presents that most accidents occur 
in perfect weather conditions on working days in rush hour 
when the traffic volumes are high and most people finish 
their jobs crossing the road by foot or driving their cars.

Highest accident rate based on accident data in the preceding 5 years

Hi
gh

es
t a

cc
id

en
t r

at
e by month by day of the week by hour Weather conditions

December 11,7 Wednesday 18,3 18.00-19.00 8,8 Good 47

June 9,3 Tuesday 17,1 13.00-14.00 8,3 Rain 26

April 9,1 Monday 16,4 16.00-17.00 8,1 Cloudy 24

October 9,1 Thursday 15,5 14.00-15.00 7,9 Snow 2

Because of the short time from introducing the new 
traffic calming measure, it was not possible to compare the 
long term safety and accidents statistics. Instead, the em-
phasis was put on the observation of the traffic through the 
video recording. To obtain a proper observation area, the 
drone (UAV) with aerial camera device was used. 

Regarding the activity on streets, there are four main 
subjects which can be responsible for accidents. Each com-
ponent of the loop system “Driver-Vehicle-Surrounding” 
has some influencing variables while the part of sur-
rounding can be divided up into two separate topics. 
“Setting” more refers to the surrounding conditions like 
weather or the behaviour of other traffic participants. 
The term “road” is more an indicator which is important 
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for the street itself, e.g. considering the surface condi-
tions or the alignment. 

In a comparison example with two drone recordings of 
the same road section before and after introducing a traffic 
calming measurement a drone can only gain data via traffic 
recordings from the sky. With these videos it can measure 
distances, average velocities or accelerations of vehicles and 
pedestrians. 

Indicators measurable with the drones are:
•	 The velocity of each vehicle or pedestrian,
•	 The lengthwise acceleration,
•	 The distance to other traffic participants or obstacles 

in the vehicles driving direction,
•	 The amount of surrounding traffic participants of 

each vehicle,
•	 The velocity and de-/acceleration of traffic partici-

pants,
•	 The width of the road and its lanes and
•	 The number of lanes

To evaluate if a road section is safer or not the following 
questions should be answered:

•	 Are safety distances observed? 
•	 Is there now a more fluent traffic occurred or is it 

more unstable?
 
Due to the measured velocity and distances and refer-

ring to this formula, the drone-recordings can evaluate if 
a situation on the road is safer and compare it to other situ-
ations. The videos can also figure out some critical situa-
tions which are dangerous but solved without some real 
happened accidents.

Area description – accidents data, traffic flow data
The area analysed in this paper is the Armii Krajowej Street 
in Cracow. It is located in the Bronowice area, in the north-
-western part of the city. It is a two-roadway street with 
two lanes on each roadway. The street is a collector street 
connecting Rondo Ofiar Katynia (main node of outlet ro-
utes in north-western Cracow) and main north-south trans-
it route – Aleja Trzech Wieszczów). The Armii Krajowej 
street is a part of the corridor serving Bronowice residence 
area, and AGH University of Science and Technology cam-
pus and students’ dormitory. Six public transport bus lines 
operate on this street for various destinations throughout 
the city. 

Analysed pedestrian crossing is placed near multi-storey 
buildings with various functions: office, hotel and apart-
ments. The office buildings generate a great pedestrian 
traffic to the public transport stops, which includes cross-
ing the street.

Due to numerous accidents between pedestrians and 
vehicles, causing deaths and injuries, the traffic calming 
measure was installed in the area of pedestrian crossings on 
this street. It is a set of flexible traffic bollards between the 
lanes, together with narrowing the lane width, before the 
pedestrian crossing – as seen in photo 1. Its aim is to reduce 

the amount of accidents with pedestrians caused by not 
giving the way to pedestrians on the pedestrian crossing 
through overtaking and exceeding the speed limit. 

Collection of traffic flow data derived from the city con-
tinuous count stations was used to determine the volume of 
traffic and its variability on the Armii Krajowej street. The 
annual average daily traffic in the testing site is around 
25 000 vehicles daily in both directions. During peak hours 
the highest traffic volumes reach about 1 200 vehicles per 
hour in one direction. The capacity of the street is limited 
by adjacent signalized intersections on both ends of the ex-
amined section.

For the analysis before and after the implementation, 
there were chosen the periods of the similar traffic flow, in 
the afternoon peak hour, around 3 PM. The traffic volumes 
– expressed in vehicles per hour and in the pedestrian per 
hour crossing the street, were shown in the table 5. 

Fig.1. Traffic calming measure on the analysed area. 
Source: http://krakow.wyborcza.pl

Pedestrian and vehicle flow per hour in the analysed period  
– the measurement before and after the change

Before After

Vehicles
Eastbound 1182 1040

Westbound 1095 1120

Pedestrians
Southbound 359 343

Northbound 36 4

Tabela 5

The ‘before’ study was conducted during typical work-
day and the ’after’ study was conducted during the holiday 
period. Despite this fact, traffic volumes were similar in 
both cases. Based on the continuous counts average traffic 
flows in afternoon peak hour were derived for the compari-
son to the results from the research. In the figure 2 the 
comparison of traffic flows is shown. Data from 05.2017, 
07.2017 and 05.2018 are for the ‘before’ situation and data 
from July 2018 were collected after the implementation. 
The month of May is used for the comparison with the 
holiday month of July and data from year 2017 is shown to 
compare with the current conditions. 
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As it is shown in the figure the variation of traffic flows 
is not significant. Average peak hour traffic volume is also 
similar with data counted during the observation with the 
drone.

Descriptions of measurement methods
To observe the changes of drivers’ behaviour and interac-
tion between drivers and pedestrians with a high level of 
precision, and to ensure the continuity it was necessary to 
have the motion recorded by a video camera. To provide 
undisturbed image, the video was taken from the drone 
hovering above the analysed area (95 meters above ground 
level), covering circa 130m of road length. 

In order to ensure continuity in the observation of every 
vehicle and pedestrians, video recording can be used. 
Previously, analysis of the video and identification of the 
vehicles trajectories were performed manually and this was 
a very time-consuming task. Nowadays, with the use of 
deep machine learning through creating classifiers, it is 
possible do detect vehicles automatically, trace them, and 
produce trajectories. 

The area which can be recorded depends on the angle of 
the camera and the obstacles which covers the traffic, as 
well as the shape of the road, which can limit the size of the 
area that can be recorded. The optimal solution is to posi-

Fig. 2. Comparison of average traffic flows during afternoon peak hour per direction on te-
sting site during typical week [veh/h]

tion the camera in such a manner that it is recording from 
above in order to minimize the amount of obstacles, as well 
as to simplify the trajectory calculations. This would mean 
installing the camera at a point high above the street or to 
record from the air. To provide coverage of a great area, 
when only low buildings are present, an unmanned quad-
copter was used, hovering 95 meters above ground level, 
and recording the traffic along an approximate length of 
130 meters of road. The quadcopter used is able to fly for 
around 25 minutes, which, taking into account a safe re-
serve of battery time, take off, positioning above the street 
and landing, leaves around 15-20 minutes of traffic record-
ing at any one time. Recordings were made at a high defi-
nition of 1920*1080 pixels resolution, and 40 frames per 
second. 

The trajectories from the video were processed by the 
company DatafromSky [9]. The result of processing is de-
livered in two files – one of these is the file for the 
DatafromSky viewer software which is used to visualise the 
results, and the other is the csv file with all the data, con-
taining timestamp, coordinates, object ID, and object type 
(car, heavy vehicle, bus, bicycle, pedestrian). The screen-
shot of the DatafromSky viewer software is presented in 
the figure 3.

Types of dangerous situations
The Armii Krajowej street, due to presence of non-signa-
lised pedestrian crossings, has a high rate of pedestrian-
-car accidents. It is a result of the great amount of car and 
pedestrian traffic, 50 km/h speed limit, which is exceeded 
by the drivers, overtaking the cars on pedestrian crossing 
or even omitting the car that stops to give the way to the 
pedestrian. 

According to the measurements before the introduction 
of traffic calming, per 100 cars, the 3.7 cars in the direction 
eastbound and 4.6 cars direction westbound were overtak-
ing on, or just before the pedestrian crossing. Apart from 
that, 1.5% of cars direction eastbound and 1% of cars di-
rection westbound, omitted the other car giving a way to 
the pedestrian, which affected 7.3% of pedestrians. On the 

 Fig. 3. DatafromSky viewer software screenshot with car detection and trajectory data displayed 
Source: own

2
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pedestrian crossings, maximal measured speed is around  
70 km/h, but only around 5% of cars travels faster than  
50 km/h in that area.

Comparison of speed, and number of overtaking, number of 
conflicts, waiting times to cross the road, frequency of cars 
stopping and other aspects
The vehicle motion data were processed in order to extract 
the instantaneous velocities in the resolution of 0,1m. The 
street was then divided into parts, shown on the figure 2 in 
order to extract the speed distributions in the characteristic 
areas. 

On that charts we can see quite similar speed distribu-
tions for both situations – before and after with the slightly 
greater speeds after the change. Average speed changed 
from 24 km/h to 29 km/h westbound and from 22 km/h to 
24 km/h eastbound. That means that in that area the traf-
fic calming didn’t affect the speed. 

The second area is located just before the stop line – be-
fore the pedestrian crossing. The distributions are shown 
on the figure 6.

Fig. 4. Map of the analysed streets with marked characteristic areas

In all the figures, the speeds, located on the vertical line 
are given in kilometres per hour. The orange bar on the 
distribution or line in cumulative distribution pictures the 
behaviour before the change, and the blue ones – after. 

The first characteristic area is located in the biggest dis-
tance from the pedestrian crossing – on the beginning of 
the traffic bollards. The charts are shown in the figure 5. 

Fig. 5. Speed distributions of the area on the beginning of the traffic bollards

On the charts shown above, it is shown, that for the 
direction westbound, the speeds does not differ before 
and after the change. For the direction eastbound, the 
speed slightly decreases after the change. The average 
speeds in the direction westbound decreases from 25.6 to 
24.7 km/h. and in direction eastbound – from 26.2 to  
24 km/h. 

Finally, the third area, where the distributions were 
showed, is the pedestrian crossing. The speed distributions 
of this six-meter-long area are shown in the figure 7.

After the change, for both directions, the speed after the 
change is slightly lower. For the direction westbound, it 
falls from 32 to 30.8 km/h and for the direction eastbound 
– from 31.5 to 30.4 km/h. 

The analysis of the Armii Krajowej street pedestrian 
crossing shows, that the used traffic calming measure does 
not have the significant influence on speed – only the mi-
nor speed decrease was noted. The positive effect is, that in 
spite of noting higher speeds far from the pedestrian cross-
ing, which could happen because of the random seed of the 
traffic caused by filming in the different days, the speeds 
near the pedestrian crossing got lower.

Another analysed aspect was the number of overtak-
ing on, or before the crossing and omitting the car which 
gives the way for the pedestrian. Overtaking on or before 

Fig. 6. Speed distributions of the area on the beginning of the traffic bollards
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the pedestrian crossing was counted when the front of one 
vehicle passed the front of another vehicle, on the pedes-
trian crossing or in the area of continuous line. Omitting 
the car was counted, when one vehicle stopped on the 
stop line to give the way to pedestrians, while the other 
drives by. 

As written before, in paragraph 6, before the change, 
per 100 cars, the 3.7 cars in the direction eastbound and 
4.6 cars direction westbound were overtaking. Apart 
from that, 1.5% of cars direction eastbound and 1% of 
cars direction westbound, avoided the other car giving 
a way to the pedestrian, which caused 7.3% of total num-
ber of pedestrians slow down or stop in the middle of the 
street. 

After the change, the number of overtaking per 100 
vehicles fell to 2.9 vehicles direction eastbound and to 2 ve-
hicles direction westbound. The number of cars omitting 
another on the crossing fell to 0.72% direction eastbound 
and 0.67% direction eastbound and affected 4.3% of pe-
destrians. 

The last, there was counted the percentage of pedestri-
ans, who were given the way without stopping, compared 
with that, who had to stop before crossing the street. Before 
the change, direction westbound, 65% of pedestrians could 
cross the street without stopping, whereas, after the 
change, that amount rose to 90%. On the opposite direc-
tion, values rose from 50% to 78%. On both of the direc-
tions, there is a significant growth visible, which is a posi-
tive result. 

These statistics shows that the traffic calming solution 
installed on the Armii Krajowej street reduced a very dan-
gerous behaviour of overtaking or omitting on, or before 
the pedestrian crossing. In future this could contribute in 
the decrease of number of accidents and possibly reduction 
of injured pedestrians crossing the Armii Krajowej street.  

Summary and further research suggestions
This paper contained a short assessment of the very new 
and non-typical traffic calming measure, which aim was 
to improve the pedestrian safety on the pedestrian cros-
sing, especially through minimising the amount of vehic-
les overtaking and omitting before or on the pedestrian 
crossing. The paper presented the comparison of speed 
choices as well as overtaking and omitting behaviours in 
the surrounding of the crossing. The result showed the 
non-significant decrease of the speed in the area of the 
crossing, but the amount of overtaking and omitting had 
fallen by half, which is a promising result. That analysis, 
was made in the short time after the change. That means, 
the size of the drivers’ behaviour database was limited – 
for more diversified results, a longer video material, taken 
in the bigger amount of days could have been recorded. 
The videos could also be repeated after the longer period 
of time, when drivers domesticate with the new solution, 
as well as after the school holiday time – that would help 
to observe the behaviour for a bigger and more similar, in 
the mean of trip motivations, traffic. For further research, 
the analysis of vehicle dynamics could be undertaken, in 
the matter of reaction time and distance from conflict, de-
celeration force, and the pedestrian waiting time to cross 
the road. Also, the observation of drivers’ behaviour in 
smaller traffic flow could reveal the differences. Finally, 
the future will bring the accident statistics from the year 
after the change to compare the safety level with the si-
tuation before the installation. That would allow to make 
a classic accident-based analysis, to finally state if the sa-
fety improvement took place..
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonowa-
nia strefy płatnego parkowania (SPP) w dwudziestotysięcznym mieście 
powiatowym – Środzie Wielkopolskiej. Zakres prac zrealizowanych 
przez autorów obejmował inwentaryzację oznakowania pionowego oraz 
poziomego zlokalizowanego w SPP z uwzględnieniem zarówno kom-
pletności, jak i prawidłowości ustawienia z perspektywy bezpieczeństwa 
ruchu pasażerów i pieszych. Następnie w artykule przedstawiono wyni-
ki obliczeń wskaźników napełnienia miejsc postojowych SPP z podzia-
łem na cztery podobszary. Wartości wskaźników uzyskano w dwojaki 
sposób, tj. na podstawie danych z kas fiskalnych pozyskanych z Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz na podstawie przeprowa-
dzonych pomiarów rzeczywistych napełnień. Dane z dwóch miesięcy 
(marca 2017 i marca 2018 roku) porównano ze sobą. Przeprowadzona 
inwentaryzacja, pomiary oraz obliczenia stały się podstawą do stwier-
dzenia szeregu braków i błędów związanych z oznakowaniem, jak rów-
nież zarządzaniem strefą płatnego parkowania, zwłaszcza w części doty-
czącej manualnego poboru opłat oraz weryfikacji deklarowanego czasu 
postoju w SPP. 
Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, wskaźnik napełnienia 
miejsc parkingowych, polityka parkingowa 

Strefy płatnego parkowania w małych 
miastach. Analiza rozwiązań  
na przykładzie Środy Wielkopolskiej1

Wprowadzenie
Wzrastająca liczba zarejestrowanych samochodów oso-
bowych w Polsce wyniosła na koniec 2016 roku niecałe 
21,7 mln sztuk [1]. Jeśli przyjąć występujący trend, to 
pod koniec obecnego (2018) liczba ta wzrośnie o ok;oło 
8%, co będzie oznaczało, że na polskich drogach będzie 
około 23,5 mln sztuk samochodów osobowych. Nawet, 
jeśli wartości te są obarczone pewnym błędem, to, jak 
zaznacza Szarata [2], „liczba samochodów jest tak duża, 
że warunki ruchu w śródmieściach miast i aglomeracji 
pogarszają się znacząco”. Należy przy tym podkreślić, 
że powierzchnia dróg w centrach aglomeracji praktycz-
nie nie ulega większym zmianom. Finalnie przekłada się 
to na zatłoczenie w miastach, wzrost zapotrzebowania 
na miejsca do przechowywania samochodów i w efekcie 
negatywnie wpływa na poziom życia mieszkańców. Stąd 
szczególnego znaczenia nabierają działania związane 
z kształtowaniem zrównoważonych systemów transpor-
towych w kontekście występujących oddziaływań ekolo-
gicznych, ekonomicznych oraz społecznych [3][4]. Jak 
podkreśla wielu badaczy szereg podejmowanych działań 
zorientowanych wyłącznie na potrzeby ruchu samocho-
dowego spowodował [5]:

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: M. Kiciński 
60%, P. Zmuda-Trzebiatowski 40%

•	 nasilenie procesów suburbanizacyjnych oraz zmian 
charakteru obszarów śródmiejskich wskutek rozbu-
dowy infrastruktury drogowo-parkingowej zgodnie 
z rosnącym zapotrzebowaniem;

•	 pogłębianie się problemu zatłoczenia wskutek wypeł-
nienia rezerw przepustowości układów drogowych 
uzyskanych dzięki stosowaniu klasycznych metod in-
żynierii ruchu;

•	 problemy w globalnym usprawnianiu funkcjonowa-
nia systemu transportowego miasta wskutek stoso-
wania złożonych systemów sterowania ruchem, zo-
rientowanych głównie na potrzeby jednej kategorii 
użytkowników. 

 
Obecnie jednym z przejawów wprowadzania elemen-

tów polityki zrównoważonego transportu są działania zwią-
zane z uspokajaniem ruchu samochodowego, do których 
zaliczyć można np.: [6] delimitację stref o różnej dostępno-
ści dla ruchu samochodowego, strefy ograniczonej prędko-
ści z lub bez pierwszeństwa ruchu pieszego, czy wprowa-
dzanie opłat za wjazd na wybrany obszar miasta. Jednak do 
najpowszechniej stosowanych w Polsce instrumentów tzw. 
polityki transportowej zaliczyć należy opłaty za parkowanie 
pobierane w ramach uchwalonych przez rady miast czy 
gmin stref płatnego parkowania (SPP). Efektywne SPP po-
zwalają na sterowanie popytem na przestrzeń parkingową. 
Ze względu na ograniczoną dostępność tej przestrzeni, 
szczególnie w obszarach śródmieścia, traktowana jest ona 
bardziej jako cenny towar, a nie jako darmowe dobro pu-
bliczne [7]. Z tego też względu użytkownik pojazdu korzy-
stający z miejsca parkingowego powinien być obciążany 
kosztami adekwatnymi do wielkości środków wydatkowa-
nych przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST) na 
utrzymanie takiego miejsca, a także kosztami związanymi 
z utratą dochodów z tytułu ewentualnych wpływów podat-
kowych na rzecz JST dokonywanych przez inne podmioty, 
które mogłyby zagospodarować tę przestrzeń. 

Problematyka parkowania samochodów w mniejszych miastach 
Najczęściej zagadnienia planowania zrównoważonego 
rozwoju transportu poruszane są w kontekście dużych 
miast czy też aglomeracji np. [8][9][10]: Gdańska, Łodzi, 
Krakowa, Poznania, Warszawy czy Wrocławia. Niemniej 
coraz częściej dotyczą także ośrodków mniejszych np. [11]
[12]: Gdyni lub Bielska-Białej. Jedynie sygnalnie podej-
mowana jest tematyka parkingowa w małych miastach, 
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których z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców nie do-
tyczy szereg obowiązków związanych z polityką transpor-
tową. W efekcie tego władze takich miast mogą poświęcać 
stosunkowo niewiele uwagi zagadnieniu zrównoważone-
go rozwoju transportu [13]. Należy jednak zaznaczyć, że 
w mniejszych ośrodkach oferta publicznego transportu jest 
często gorsza, co skutkuje tym, iż mieszkaniec wybiera sa-
mochód z konieczności, a potem z przyzwyczajenia [14]. 
Poza tym zdaniem autorów specyfika generowanego ru-
chu w mniejszych obszarach zurbanizowanych jest nieco 
odmienna, np. uzależniona od wydarzeń specyficznych dla 
danego miasta, takich jak dni targowe. Z tego też względu, 
podobnie jak w większych miastach, w celu efektywnego 
wprowadzania elementów zrównoważonego transportu, 
konieczne jest także właściwe zarządzanie przestrzenią par-
kingową. W tym celu powinno się również stosować pod-
stawowe miary parkowania np. takie jak [15]: chłonność 
parkingowa, akumulacja parkingowa, wskaźnik napełnie-
nia parkingu w szczycie, szacowanie rezerwy miejsc parkin-
gowych, liczbę parkujących niezgodnie z przepisami czy ro-
tację. Niemniej, być może z uwagi na brak zasobów kadro-
wych czy nieznajomość zagadnień dotyczących planowania 
transportu, szereg działań w tym zakresie w mniejszych 
miastach jest pomijany lub traktowany powierzchownie. 

Charakterystyka ogólna Środy Wielkopolskiej
Miasto Środa Wielkopolska jest siedzibą gminy miejsko-
-wiejskiej oraz powiatu zamieszkaną przez około 23 tysiące 
osób. Jest ono położone w środkowej części województwa 
wielkopolskiego. Odległość od stolicy województwa nie 
przekracza 40 km, a czas dojazdu pomiędzy miastami w za-
leżności od środka transportu mieści się przeciętnie w prze-
dziale 30–40 minut. Do najbliższych innych niż Poznań 
miejscowości powiatowych (Jarocin, Śrem, Września) czas 
dojazdu oscyluje między 25 a 35 minut (por. rys. 1). 

Gmina Środa Wielkopolska ma powierzchnię 207,1 km2, 
z czego jedynie 8,7% (tj. ~18 km2) przypada na miasto. Jej 
obszar obecnie zamieszkuje 32 160 osób (stan na 
31.12.2017 r.) [16] z czego prawie 72% przypada na mia-
sto. Przekłada się to na gęstość zaludnienia miasta na po-
ziomie 1286 os./km2. Dla porównania obszar wiejski to 

niecałe 48 os./km2. Dynamika wzrostu gęstości zaludnienia 
wyniosła w ostatnich 10 latach blisko 6% dla miasta i nie-
całe 8% dla obszaru wiejskiego. Gmina ma charakter głów-
nie rolniczy – blisko 75% powierzchni zajmują użytki rol-
ne. Natomiast lasy i grunty zalesione to niecały 1%. 
Analizując zagospodarowanie przestrzenne samej Środy 
Wielkopolskiej (rys. 2), można stwierdzić, że znaczną jej 
część stanowią obszary niezabudowane, które obecnie 
w części północnej przeznaczane są głównie pod budownic-
two mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne. Od strony połu-
dniowej rozlewanie się miasta ogranicza linia kolejowa rela-
cji Poznań–Jarocin oraz droga krajowa DK11. Również na 
obszarze wiejskim gminy w bezpośrednim sąsiedztwie gra-
nic miasta zaobserwowano wzrost liczby nowej zabudowy 
mieszkaniowej. Jak pokazano na rysunku 2, średzka SPP 
jest zlokalizowana w centrum miasta w okolicy targowiska. 
Jej funkcjonowanie ma ścisły związek z dniami targowymi 
i wzmożonym ruchem samochodowym w tym czasie. 
Należy zaznaczyć, że SPP nie obejmuje swym zasięgiem hi-
storycznej części Środy Wielkopolskiej, tj. starego rynku 
i jego sąsiedztwa.

Rys. 1. Odległości oraz czasy dojazdu koleją i samochodem ze Środy Wielkopolskiej do naj-
bliższych miast powiatowych: Jarocin, Poznań, Śrem i Września 
Źródło: www.openstreetmap.org [13]

Podstawowe informacje nt. strefy płatnego parkowania 
SPP w Środzie Wielkopolskiej została wprowadzona 
uchwałą Rady Miejskiej w 2000 roku [20]. W ciągu 18 
lat funkcjonowania jej zasięg obszarowy ulegał zmianom. 
I tak przykładowo w 2002 roku ówczesną strefę ograni-
czonego postoju Rada Miejska ograniczyła jedynie do pla-
cu Armii Poznań. W uzasadnieniu podjętej uchwały [21] 
wskazywano na: „liczne interwencje mieszkańców” oraz 
„zapewnienie możliwości zaparkowania pojazdu bez ko-
nieczności wnoszenia opłat w pobliżu instytucji” publicz-
nych. W 2004 roku SPP została powiększona do obecne-
go zasięgu (por. rys. 3) [22]. Można wyróżnić tu 4 główne 
obszary, na których pobierana jest opłata za postój (por. 
rys. 3):

Rys. 2. Zagospodarowanie przestrzenne obszaru Środy Wielkopolskiej z zaznaczoną lokali-
zacją parkingów SPP
Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych [17, 18, 19]
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•	 plac Armii Poznań (obszar 1 zlokalizowany w strefie 
zamieszkania),

•	 fragment ulicy Czerwonego Krzyża (obszar 2a, 2b, 2c),
•	 fragment ulicy Dąbrowskiego (obszar 3a, 3b),
•	 dwie ulice o tej samej nazwie „ulica Inwalidów Wo-

jennych” (obszar 4a i 4b) wraz z fragmentem ulicy 
Czerwonego Krzyża (obszar 4c).

 
Warto jednocześnie zauważyć, że SPP nie są objęte przy-

sklepowe miejsca postojowe przy ulicy Wałowej (4 miejsca 
postojowe) i przy skrzyżowaniu ulicy plac Armii Poznań 
z ulicą Czerwonego Krzyża (10 miejsc postojowych).

W SPP jest łącznie 196 miejsc postojowych w tym 11 dla 
osób niepełnosprawnych (uwzględniając również te, które 
posiadały braki w oznakowaniu). Przy czym w poszczegól-
nych obszarach liczba miejsc jest zróżnicowana (por. tab. 2). 

Rys. 3. Ogólnodostępne miejsca postojowe rozważanej części centrum Środy Wielkopolskiej  
wraz z zaznaczonymi miejscami postojowymi objętymi strefą płatnego parkowania 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [17, 19]

Jak można zauważyć miejsca SPP otaczają pewien ob-
szar, który w centralnej części wynajmowany jest przez 
miasto drobnym kupcom. Ze względu na dni targowe 
przypadające najczęściej w czwartek i sobotę szczególne 
nasilenie ruchu samochodowego notowane jest w tych 
dniach. Z tego też względu średzka SPP obowiązuje jedy-
nie w dni targowe tj. czwartki i soboty, odpowiednio w go-
dzinach od 8:00 do 14:00 oraz od 8:00 do 12:00 [17]. 
W przypadku, gdy w czwartek lub sobotę przypada świę-
to, SPP obowiązuje w dzień poprzedzający. Mimo że woje-
wódzkie sądy administracyjne w wielu miejscach w Polsce 
uchyliły możliwość poboru opłaty w soboty, to w Środzie 
Wielkopolskiej nadal taka sytuacja występuje. Zgodnie z ak-
tualną uchwałą Rady Miejskiej [17] wysokość opłaty za 
parkowanie pojazdu w SPP wynosi od 2,50 do 3,00 zł za 1 
godzinę parkowania, przy czym w przypadku pierwszej 
godziny stawka naliczana jest co 30 minut (tabela 1). Jeśli 
chodzi o sposób poboru opłaty, to jest on manualny. Do 
każdego z obszarów (1, 2, 3 i 4) przydzielona jest jedna 
osoba – łącznie 4 osoby. 

Uchwała przewiduje także możliwość zakupu miesięcz-
nych abonamentów. Jednak biorąc pod uwagę brak zainte-
resowania nimi, w dalszych rozważaniach ten element nie 
będzie szerzej omawiany. 

Cennik opłat za parkowanie w średzkiej SPP
Wysokość opłaty uzależniona od czasu postoju w SPP [zł] Koszt abonamentu miesięcznego [zł]

Pierwsze 
30 min 

Drugie  
30 min 

Druga i trze-
cia godzina

Czwarta i każda 
następna godzina Ogólnodostępny Dla mieszkańca 

ulicy/placu

1,00 1,50 3,00 2,50 50,00 25,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17]

Tabela 1

Tabela 2

Liczba miejsc postojowych średzkiej SPP

Liczba miejsc postojowych:
Oznaczenie miejsca SPP (zgodnie z rysunkiem 3) 

1 2a* 2b 2c 3a 3b 4a* 4b* 4c

a) ogólnodostępnych 42 16 11 23 6 9 58 15 5

b) dla osób niepełnosprawnych 2 1 1 0 1 1 4 0 1

Ogółem: 44 17 12 23 7 10 62 15 6

Ogółem obszar: 44 52 17 83

(*) – z uwagi na brak oznakowania poziomego liczbę miejsc oszacowano na podstawie zaparkowanych 
na danym obszarze samochodów 

Źródło: opracowanie własne

Analizę rozwiązania średzkiej strefy płatnego parkowania 
przeprowadzono etapami, w ramach których dokonano oceny: 

•	 prawidłowości oznakowania pionowego i poziomego 
SSP;

•	 stopnia wykorzystania miejsc postojowych w strefie 
na podstawie pomiarów oraz liczby osób, która uiści-
ła opłatę za postój w SSP;

•	 wielkości opłat uiszczanych przez kierowców parku-
jących w SSP pojazdów.

 
Poszczególne działania przeprowadzono w przedziale 

czasowym od marca 2017 do lipca 2018 roku.

Oznakowanie strefy płatnego parkowania 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie wjaz-
dy do strefy płatnego parkowania muszą być oznaczone 
znakiem D-44 „strefa płatnego parkowania”, a wszystkie 
wyjazdy – znakiem D-45 „koniec strefy płatnego parko-
wania”. I tak jeszcze w I połowie 2017 roku liczba znaków 
D-44 informujących o średzkiej SSP wynosiła 2. W trzech 
miejscach (obszar 1, 2b oraz 4a), znajdowały się jedy-
nie tablice informacyjne o tym, że pobierana jest opłata 
w określone dni (przykład na fot. 1). Przy inwentaryzacji 

Fot. 1.  
Widok tablicy informacyjnej 
znajdującej się przy obszarze 
SSP - 2b (stan czerwiec 2017) 
[zasoby własne]
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w lipcu 2018 roku odnotowano, że stosowne znaki zostały 
umieszczone (przykład na fotografii 2). W przypadku zna-
ku D-45 zarządca dróg nie dokonał jakichkolwiek zmian 
w analizowanym okresie czasu. Jedyne dwa znaki umiesz-
czone były przy wyjeździe z obszaru 1 oraz obszaru 3b. 
Jeśli chodzi o oznakowanie poziome miejsc postojowych 
SSP, to w przypadku obszarów 4a i 4b występuje ich brak. 
Z kolei na obszarach 2a, 3a i 3b odnotowano niewłaściwe 
oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnospraw-
nych (fot. 3). Jeśli chodzi o plac Armii Poznań (obszar 1) 
to odnotowano nieprzepisowe wymiary miejsca dla osób 
niepełnosprawnych (fot. 4). 

 Analizując zlokalizowane na obszarach SPP przejścia 
dla pieszych, zauważono, że:

•	 na ulicy Czerwonego Krzyża samochody parkujące 
na obszarze 2b ograniczają widoczność osobom chcą-
cym przejść na drugą stronę ulicy; poza tym lokaliza-
cja znaku D-6 jest nieprawidłowa (fot. 5);

•	 przy wjeździe na obszar 1 zarządca w strefie zamiesz-
kania zastosował oznakowanie poziome P-10 (przej-
ście dla pieszych); tym samym wprowadzając w błąd 
zarówno pieszych, jak i kierowców jeśli chodzi o or-
ganizację ruchu;

•	 nieprawidłowe zastosowanie znaku P-15 (trójkąt 
podporządkowania), który wprowadza w błąd kie-
rowców. 

liczba samochodów i wykorzystanie miejsc SPP 
Ze względu na manualny system poboru opłat, w którym 
wysokość stawki za czas postoju uiszczana jest na pod-
stawie czasu deklarowanego przez kierowcę, z Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej pozyskano informa-
cje o liczbie wystawionych paragonów oraz uzyskanego 
wpływu z tytułu postoju w SPP. Ze względu na przyjęty 
przez Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej sposób po-
boru opłat możliwe było uzyskanie danych z dokładnością 
do obszarów 1, 2, 3 oraz 4. Do analiz przyjęto marzec 
2017 oraz 2018 roku, wyrywkowo porównując też z in-
nymi miesiącami. Jeżeli przyjąć, że liczba paragonów jest 
równa liczbie samochodów korzystających ze strefy, to ich 
średnia liczba w czwartki wyniosła 466 w 2017 roku i 457 
w 2018 roku. Dla porównania średnie wartości w lutym 
i czerwcu 2018 r. wyniosły odpowiednio 340 i 454 po-
jazdy. Jak można zauważyć, na rysunku 4 na poszczegól-
nych obszarach SPP liczba kierowców, która skorzystała 
z miejsc postojowych, była zróżnicowana i wahała się od 
28 (obszar 3) do 243 (obszar 4). 

W celu wyznaczenia stopnia wykorzystania miejsc po-
stojowych, oprócz liczby wystawionych paragonów, wyko-
rzystano informacje o wielkości wpływów z tytułu parko-
wania w SPP. Oprócz tego założono, że:

•	 czas parkowania wszystkich pojazdów jest jednakowy, 
•	 kierowca wykorzystuje maksymalny czas parkowania 

w ramach uiszczonej opłaty,
•	 w czasie obowiązywania SPP wykorzystanie miejsc 

postojowych jest niezmienne. 

Fot. 2. Widok tablicy informacyjnej znajdującej się na obszarze SSP - 2b (stan na lipiec 2018) 
[zasoby własne]

Fot. 3. 
Widok niewłaściwie oznakowane-
go miejsca dla niepełnospraw-
nych w SSP znajdującego się na 
obszarze 3b (stan na lipiec 2018) 
[zasoby własne]

Fot. 4. Widok zbyt krótkiego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych zlokalizowa-
nego na obszarze 1 SPP (stan na lipiec 2018) [zasoby własne]

Fot. 5. Widok przejścia dla pieszych zlokalizowanego w sąsiedztwie obszarów 2a, 2b i 2c 
[zasoby własne]
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Bazując na danych z wpływów z parkowania w SPP, 
stwierdzono, że średnia opłata za postój wyniosła w marcu 
2017 roku 1,66 zł, natomiast w marcu 2018 roku spadła 
do 1,65 zł. Na poszczególnych obszarach wartości te wa-
hały się od 1,28 zł do 2,21 zł. Bazując na uzyskanych war-
tościach, obliczono, że średni czas parkowania – bez wzglę-
du na obszar – mieści się między 30 a 60 min. Następnie 
uwzględniając godziny obowiązywania SPP, wyznaczono 
średni wskaźnik napełnienia miejsc parkingowych na po-
szczególnych zdefiniowanych obszarach (rys. 5). Jak moż-
na zauważyć, wartości wskaźnika oscylują między 23% 
a 61%, przy czym w większości przypadków nie przekra-
czają 45%. Oznacza to, że wykorzystanie miejsc postojo-
wych jest na stosunkowo niskim poziomie. Podobne war-
tości uzyskano również dla danych z lutego i czerwca 2018 
roku. 

wartości wskaźnika napełnienia miejsc parkingowych były 
w zdecydowanej większości większe od 90%. Oprócz tego 
zaobserwowano, że w kilku przypadkach wartość ta wynio-
sła 100%. 

 Dodatkowo w jednym z dni targowych (czwartek 
19.07.2018 r.) przeprowadzono pomiar z jednoczesną iden-
tyfikacją pojazdów, które znajdowały się w SPP o godzinie 
8:00 oraz pod koniec jej obowiązywania, tj. 14:00. I tak 
finalnie zidentyfikowano prawie 20 pojazdów, których czas 
parkowania wyniósł przynajmniej 6 godzin. W tych przy-
padkach opłata za postój każdego z pojazdów powinna wy-
nieść 16 zł., tj. 32% kosztu miesięcznego abonamentu 
(64% w przypadku mieszkańca).

Podsumowanie i wnioski 
Przeprowadzona analiza funkcjonowania SSP w Środzie 
Wielkopolskiej została wykonana pierwszy raz w tak 
szerokim zakresie. Na podstawie przeprowadzonych in-
wentaryzacji można stwierdzić, że w ciągu 1,5 roku uzu-
pełniono częściowo oznakowanie, ale nadal posiada ono 
liczne luki. Przykładowo brak pionowych znaków D-45 
„koniec strefy płatnego parkowania” zdaniem autorów 
wprowadza kierowców w błąd, bowiem z punktu widze-
nia prowadzącego pojazd SSP obowiązuje w miejscach, 
których uchwała Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej nie 
uwzględnia. Znacznie więcej nieprawidłowości występuje 
jednak w systemie manualnego poboru opłat. Praktyczny 
brak kontroli i weryfikacji czasu parkowania w SPP, skut-
kuje tym, że w rzeczywistości uzyskano efekt przeciwny 
od zakładanego. Wprowadzając w obecnym kształcie SPP 
władze miasta uzasadniały to koniecznością „usprawnienia 
organizacji ruchu i możliwością parkowania w centrum 
miasta w rejonie targowiska w dni targowe” [17]. W rze-
czywistości okazało się, że wolnych miejsc postojowych 
jest niewiele, a opłaty uiszczają kierowcy parkujący sto-
sunkowo krótko, tj. do godziny (średnio niecałe 45 min). 
Znaczna rozbieżność wyników uzyskanych przez anali-
zę danych Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej 
z kas fiskalnych oraz pomiarów wykonanych przez auto-
rów artykułu sugeruje, że część kierowców unika opłat 
w SPP przez dłuższe zaparkowanie samochodu (wjazd do 
SPP odbywa się przed rozpoczęciem obowiązywania SPP, 
a wyjazd po zakończeniu). Jeśli jednak opłata w SPP jest 
uiszczana, to deklarowany przez kierowcę czas postoju 
może być mniejszy od rzeczywistego. Nie bez znaczenia 

Rys. 4. Wykresy liczby wystawionych paragonów za parkowanie w SPP w obszarach odpo-
wiednio czwartki i soboty: a) marzec 2017 r., b) marzec 2018 r. Poszczególne obszary ozna-
czono kolorami: 1 – niebieski, 2 – pomarańczowy, 3 – szary, 4 – żółty 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Środa Wlkp.

Rys. 5. Wyznaczone – na podstawie danych z paragonów – wykorzystanie miejsc postojo-
wych w SPP w czwartki i soboty w marcu 2017 i 2018 r. 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Wyznaczone – na podstawie pomiarów – wykorzystanie miejsc postojowych w SPP  
w wybrane czwartki i soboty w marcu 2017 i 2018 r.
Źródło: opracowanie własne

Równolegle, w celu zweryfikowania efektywności SPP, 
dokonano pomiarów w losowo wybrane dni marca 2017 
i 2018 roku, w których obowiązywała SPP. Wykorzystując 
zapis wideo miejsc parkingowych objętych SPP, który wy-
konywany był co godzinę w czasie jej obowiązywania, zli-
czano wszystkie prawidłowo zaparkowane pojazdy. Następ-
nie, podobnie jak w przypadku danych z paragonów, war-
tości uśredniono i wyznaczono współczynnik wykorzystania 
miejsc postojowych (rys. 6). Wyrywkowe pomiary wykona-
no także w lutym, czerwcu oraz lipcu 2018 roku. Uzyskane 
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na takie zachowania ma to, że kierowca praktycznie nie 
ponosi jakichkolwiek konsekwencji, gdy taka sytuacja 
wystąpi. Jest to związane z manualnym sposobem pobie-
rania opłat, który utrudnia określenie rzeczywistego czasu 
postoju w SPP. Warto przy tym zauważyć, że na podsta-
wie rejestru paragonów z kas fiskalnych nie ma niestety 
możliwości ustalenia, czy sytuacje dopłat za wydłużony 
czas parkowania w SPP występowały. Z kolei brak sprze-
daży abonamentów miesięcznych w analizowanych mie-
siącach wskazuje, że nie to ma wpływu na uzyskane roz-
bieżności. Bardzo wysoka rzeczywista wartość wskaźnika 
napełnienia miejsc parkingowych (w większości powyżej 
90%) sugeruje, że pewna część generowanego w centrum 
ruchu w dni obowiązywania SPP (czwartki i soboty) może 
być udziałem kierowców poszukujących miejsc postojo-
wych. W efekcie tego dodatkowy ruch pojazdów wpływa 
nie tylko na mieszkańców (hałas, zanieczyszczenie powie-
trza), ale również na innych uczestników ruchu, w tym 
autobusy komunikacji miejskiej (KM), których linie prze-
biegają ulicami obok obszarów SPP: 1, 2a, 2b, 2c, 4a, 4b 
i 4c (rys. 3). Stąd ze względu na wzrost kongestii, mimo 
darmowej dla pasażera KM, trudno oczekiwać korzyst-
nych zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców.  

Zupełnie osobną kwestią, której nie poruszano w arty-
kule, jest ograniczenie przychodów miasta. W sprawozda-
niach rocznych miasta w latach 2014–2017 wskazywano, 
że przychody z tytułu poboru opłat w średzkiej SPP wyno-
siły odpowiednio: 2014 r. – 72 922 zł, 2015 r. – 78 749 zł, 
2016 – 84 960 zł oraz 2017 r. – 81 361 zł [23]. Można 
z dużym prawdopodobieństwem założyć, że wpływy te by-
łyby zdecydowanie wyższe po uszczelnieniu systemu np. 
wdrożeniu parkometrów.

Zdaniem autorów jednoczesne dostosowanie oznakowa-
nia SPP do obowiązujących przepisów w połączeniu zmianą 
systemu poboru opłat przyniosłoby wymierne korzyści za-
równo dla mieszkańców, jak i kierowców czy też kupców 
przyjeżdzających w dni targowe do Środy Wielkopolskiej.
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Streszczenie: Autorzy artykułu koncentrują się na zagadnieniach zwią-
zanych z prowadzeniem konsultacji społecznych i ich wpływem na roz-
wiązania transportowe – w szczególności dotyczące uspokojenia ruchu 
na obszarach miejskich o historycznej zabudowie. W pracy przedsta-
wione zostały trzy warianty koncepcji organizacji ruchu, które zosta-
ły zaproponowane na Osiedlu Święty Łazarz w Poznaniu. Propozycje 
te zostały poddane społecznej weryfikacji podczas konsultacji prowa-
dzonych, zarówno w tradycyjnej postaci – spotkań i warsztatów, jak 
również przez Internet. W ich efekcie, po uwzględnieniu części uwag, 
zaproponowane zostało rozwiązanie, które nazwano kompromisowym. 
Autorzy artykułu poddali weryfikacji postać finalnego rozwiązania, a na-
stępnie podjęli się próby oceny, czy pierwotne założenia towarzyszące 
opracowaniu koncepcji organizacji ruchu na rozważanym obszarze uda 
się zrealizować, wprowadzając wyłonione rozwiązanie kompromisowe. 
Artykuł kończą wnioski z przebiegu całego procesu – od przygotowania 
wielowariantowej koncepcji do wyłonienia rozwiązania końcowego.
Słowa kluczowe: konsultacje społeczne, uspokojenie ruchu, organiza-
cja ruchu.

Wpływ konsultacji społecznych  
na ostateczny kształt koncepcji  
organizacji ruchu na przykładzie  
Osiedla Święty łazarz w Poznaniu1

Wprowadzenie
Liczne negatywne oddziaływania transportu, zarówno eko-
nomiczne, jak i środowiskowe czy społeczne, spowodowały 
wzrost zainteresowania koncepcjami zrównoważenia jego 
rozwoju. Jednym z technicznych narzędzi równoważenia 
transportu w miastach jest uspokajanie ruchu samochodów. 
Podstawowym celem uspokajania ruchu jest minimalizacja 
liczby wypadków na drogach (głównie przez zmniejszenie 
prędkości ruchu pojazdów), a co za tym idzie zmniejszenie 
liczby ofiar śmiertelnych oraz rannych, co jest postrzegane 
jako jedno z istotniejszych negatywnych oddziaływań spo-
łecznych transportu. Wpływ uspokojenia ruchu na reduk-
cję innych oddziaływań, jak zanieczyszczenie powietrza, 
hałasu czy na promocję ruchu pieszego i rowerowego, jest 
mniej jednoznaczny. Wskazuje się, że stosowanie pewnych 
rozwiązań, takich jak progi zwalniające, może spowodować 
wręcz zwiększenie poziomu hałasu i zanieczyszczenia po-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018. Wkład autorów w publikację: Sz. Fierek 
35%, P. Zmuda-Trzebiatowski 35%, M. Bieńczak 30%.

wietrza, a stosowanie przewężeń czy rond zwiększyć obawy 
rowerzystów o własne bezpieczeństwo, a zatem zmniejszyć 
atrakcyjność tej gałęzi transportu [1]. Stąd plany uspoko-
jenia ruchu w określonych obszarach powinny być analizo-
wane także pod kątem występowania, bądź też nie, zmian 
podziału modalnego podróży – por. np. [2].

Ponadto wskazuje się, że jednym z warunków tworzenia 
bardziej zrównoważonych systemów transportowych jest 
zapewnienie partycypacji obywateli w procesach decyzyj-
nych związanych z kształtowaniem polityki transportowej, 
szczególnie w sytuacjach, gdy planowane zmiany mają lo-
kalny charakter i dotyczą bezpośredniego sąsiedztwa miejsc 
ich zamieszkania [3]. W niniejszym artykule podjęto za-
gadnienie wpływu konsultacji społecznych na ostateczny 
kształt koncepcji organizacji ruchu na Osiedlu Święty 
Łazarz w Poznaniu.

Partycypacja mieszkańców w procesie podejmowania  
decyzji o zmianach układu drogowego w ich sąsiedztwie
Partycypację w procesie podejmowania decyzji można ro-
zumieć jako udział obywateli w aktywnościach dotyczących 
formowania polityki z wykorzystaniem różnych mechani-
zmów stworzonych do tego celu [4]. Jednym z mecha-
nizmów partycypacji są konsultacje społeczne. Można je 
zdefiniować jako „proces, w którym przedstawiciele władz 
każdego szczebla przedstawiają obywatelom swoje plany 
dotyczące aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsię-
wzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę 
obywateli” [5]. Owo przedstawienie planów ma na celu za-
sięgnięcie opinii interesariuszy. Opinie te są następnie przez 
władze uwzględniane bądź uzasadnia się ich odrzucenie. 
Proces kończy się poinformowaniem o ostatecznej decyzji 
[5, 6], przy czym może być to nawet całościowa rezygnacja 
z pierwotnych planów.

Ramy prawne prowadzenia konsultacji społecznych 
w Polsce są określone przez konstytucyjną zasadę dialogu 
społecznego, a także ustawy: o działach administracji rządo-
wej, Radzie Ministrów, samorządzie (gminnym, powiato-
wym, wojewódzkim), działalności pożytku publicznego  
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i wolontariacie, związkach zawodowych, organizacjach pra-
codawców, a także ustawie o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawie o zasadach prowadzenia polity-
ki rozwoju, ustawie o rewitalizacji czy ustawie o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społe czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
 ływania na środowisko [5, 6].

W procesie konsultacji społecznych wykorzystywane 
mogą być różne narzędzia, jak np. panele mieszkańców, 
które pozwalają zrealizować poszczególne etapy konsulta-
cji. Narzędzia te mogą wykorzystywać różnego rodzaju 
media, jak np. Internet [3].

Jako zalety partycypacyjnego podejmowania decyzji wska-
zuje się m.in. na [3]: polepszenie jakości i transparentności po-
dejmowanych decyzji, większą ich legitymację, zwiększenie 
poziomu zaufania pomiędzy uczestnikami procesu oraz reduk-
cję występujących między nimi konfliktów czy też pokonywa-
nie barier społecznych i politycznych, które stoją na drodze 
zmian mających na celu zwiększenie zrównoważenia.

Z drugiej strony zwraca się też uwagę na problemy i wady 
procesów partycypacyjnych. Wskazuje się tu na takie kwe-
stie, jak [3]:

•	 asymetria posiadanej wiedzy (w tym dostępu do da-
nych prywatnych i poufnych), kompetencji oraz do-
świadczeń pomiędzy uczestnikami procesu konsulta-
cyjnego, która utrudnia wzajemną komunikację 
i może zmniejszać poziom wzajemnego zaufania, 
a także prowadzić do odchyleń zarówno w kierunku 
technokratycznym, jak i nadmiernego uproszczenia 
konsultowanego zagadnienia;

•	 możliwa niewystarczająca reprezentatywność procesu 
partycypacyjnego wynikająca z braku uczestnictwa 
w nim części interesariuszy, co jest związane z jednej 
strony z dużą zasobochłonnością po stronie organiza-
cyjnej, która może ograniczać dostępność czasową 
i przestrzenną do konsultacji, a z drugiej strony 
z ograniczeniami czasowymi i budżetowymi poten-
cjalnych uczestników;

•	 zagrożenie przejęcia procesu partycypacyjnego przez 
zorganizowane grupy interesu;

•	 możliwość pojawienia się wątpliwości co do niezależ-
ności i neutralności podmiotów organizujących kon-
sultacje, co negatywnie wpływa na poziom zaufania 
do całości procesu partycypacyjnego.

 
W przypadku oceny projektów transportowych wska-

zuje się [7] też, że niektóre sformalizowane procedury tej 
oceny, jak powszechnie stosowana analiza kosztów-korzy-
ści, są problematyczne w integracji w procesie partycypa-
cyjnym. Oprócz wspomnianej wcześniej możliwości wystą-
pienia bariery komunikacyjnej związanej ze specjalistycz-
nym językiem stosowanym w tego typu opra co waniach, 
jako problematyczną wskazuje się samą konstrukcję takiej 
analizy, która zakłada, że wyniki będą obejmować wska-
zanie „najlepszego” rozwiązania, nie pozostawiając prze-
strzeni do demokratycznej deliberacji, która jest istotą 
konsultacji.

Wskazane problemy i wady mogą przyczynić się do za-
kwestionowania zarówno jakości, jak i wyników procesu 
partycypacji [8]. Pomimo tych problemów podejście party-
cypacyjne jest stosowane w ocenie różnego rodzaju projek-
tów transportowych w wielu krajach na świecie [3].

Sytuacja w Poznaniu ze wskazaniem Osiedla Święty łazarz 
jako obszaru o zabudowie historycznej z typowymi problemami
Osiedle Święty Łazarz jest jedną z jednostek pomocniczych 
miasta Poznania. Jest ono zlokalizowane w centrum miasta 
(por. rys. 1). Jego powierzchnia wynosi 3,7 km2, a zalud-
nienie 36 tysięcy mieszkańców. Święty Łazarz cechuje się 
w dużym stopniu zabudową historyczną powstałą w XIX 
oraz na początku XX wieku. Dlatego też zespół urbani-
styczno-architektoniczny części osiedla jest wpisany do 
rejestru zabytków, włączając w to niektóre ulice, które są 
wybrukowane. Ponadto w ulicy Szczanieckiej znajduje się 
historyczne torowisko tramwajowe zakończone trójkątem 
torowym.

Granice osiedla wyznaczają (por. rys. 2):
•	 ulica Bukowska od północy;
•	 ulice Arciszewskiego, Reymonta i Przybyszewskiego 

od zachodu;
•	 ulice Krauthofera i Palacza od południa;
•	 torowisko Poznańskiego Węzła Kolejowego od za-

chodu.
 
Głównymi arteriami komunikacyjnymi osiedla są: ulica 

Arciszewskiego (przekrój 2x2, ciąg DW196), ulica 
Reymonta (2x2, ciąg DW433, element II Ramy 
Komunikacyjnej Poznania), ulica Hetmańska (2x2, ciąg 
DW196, II Rama Komunikacyjna Poznania), ulica 
Roosevelta (3x3, I Rama Komunikacyjna Poznania), ulica 

Rys. 1. Położenie Osiedla Święty Łazarz w Poznaniu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9, 10]
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Grunwaldzka (2x2), ulica Głogowska (1x4) oraz ulica 
Bukowska (1x2+buspas). Pozostałe ulice mają zazwyczaj 
przekrój 1x2 lub 1x1 i nie są wyposażone w buspasy czy 
urządzenia uspokajania ruchu, poza wspomnianą wcześniej 
nawierzchnią brukową lub niewielką szerokością jezdni nie-
których ulic.

Osiedle posiada dość dobrą dostępność do publicznego 
transportu zbiorowego, poza fragmentem zabudowy w jego 
zachodniej części (ulica Kolejowa). Dostęp do blisko 30 linii 
tramwajowych i autobusowych (zarówno dziennych, jak 
i nocnych) jest zapewniony przez blisko 70 przystanków, 
a przeciętna odległość do przystanku (mierzona w metryce 
euklidesowej) wynosi 160 metrów [11].

dzydzielnicowego, który towarzyszy mieszkańcom Łazarza 
w dosyć dużym stopniu. W związku z powyższym propo-
nowane rozwiązania zakładały: 

•	 ograniczenie ruchu do jednego kierunku na wybra-
nych ulicach/odcinkach ulic; 

•	 zwężenia ulic, w szczególności ulicy Głogowskiej  
i przywrócenie jej pierwotnego, wielofunkcyjnego 
charakteru (obecnie głównie tranzytowy);

•	 wprowadzenie buspasów;
•	 wprowadzenie kontrapasów rowerowych zgodnie 

z wcześniej przygotowanymi opracowaniami w tym 
zakresie;

•	 wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ulicach, 
na których zostały wprowadzone ograniczenia ruchu 
samochodowego do jednego kierunku;

•	 przebudowę Rynku Łazarskiego zgodnie z rewitaliza-
cją tego obszaru procedowaną w ramach oddzielnego 
projektu (likwidacja odcinków zaznaczonych kolo-
rem zielonym na rys. 3).

 
Rozwiązania te zaznaczono na rysunkach 3a-c kolorem 

czerwonym i pomarańczowym. Jak widać, szczególnie 
w wariancie III, propozycje zmian są duże, i mogą się wy-
dawać wręcz kontrowersyjne. W szczególności dotyczyć 
to może w ulic Kasprzaka i Matejki, na których przewi-
dziano w tym wariancie wprowadzenie ruchu jednokie-
runkowego. W związku z tym, że wymienionymi ulicami 
przebiega linia autobusowa, zaproponowano na nich 
wprowadzenie podzielonego na wiele sekcji kontra-bus-
pasa, dzięki któremu ruch autobusów mógłby odbywać 
się w sposób niezakłócony. Rozwiązanie takie znalazło 
wstępną akceptację organizatora publicznego transportu 
zbiorowego. 

Należy wspomnieć, że idea uspokojenia ruchu skojarzo-
na była z planami rozszerzenia strefy płatnego parkowania 
na obszar „Łazarza”. W związku z tym zaistniała potrzeba 
„uporządkowania” miejsc parkingowych. Na większości 
ulic na rozważanym obszarze nie było wyznaczonych miejsc 
postojowych, co sprzyjało nagminnemu łamaniu przepisów 
przez parkujących kierowców. Dlatego, w miejsce zwolnio-
ne po zamknięciu ruchu w jednym kierunku, przewidziano 
zaprojektowanie miejsc postojowych.

Przebieg konsultacji społecznych  
– metoda warsztatowa, wyniki
Warianty koncepcji organizacji ruchu na Osiedlu Święty 
Łazarz w Poznaniu zostały poddane szerokim konsultacjom 
społecznym, które obejmowały:

•	 kolportaż gazetki osiedlowej zawierającej kluczowe 
informacje dotyczące proponowanych zmian i termi-
nów spotkań;

•	 publikację materiałów na stronie internetowej Zarzą-
du Dróg Miejskich w Poznaniu;

•	 spotkania konsultacyjne z gronem ekspertów Urzędu 
Miasta, Wydziału Transportu i Zieleni, Zarządu Dróg 
Miejskich, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz 
autorów koncepcji.

Rys. 2. Zabudowa Osiedla Święty Łazarz wraz ze wskazaniem kluczowych ulic i obiektów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10]

Proponowane rozwiązania – od prostych po bardziej  
rewolucyjne – skrzyżowania bezkolizyjne.
W pierwszej fazie projektu, po wykonaniu inwentaryzacji 
i przeprowadzeniu analiz ruchowych, zebrano opinie wśród 
różnych jednostek miejskich, Rady Osiedla Święty Łazarz 
i organizacji społecznych. Opierając się na tych informa-
cjach, zaproponowano trzy warianty koncepcji uspokojenia 
ruchu – od najmniej ingerujących w układ transportowy 
(wariant I) po bardziej rewolucyjne (wariant III). Warianty 
te przedstawiono graficznie na rysunku 3. Obok celu w po-
staci uspokojenia ruchu drugim ważnym aspektem plano-
wania zmian była potrzeba wyeliminowania tranzytu mię-
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a) 

c) 

b) 

Rys. 3. Pierwotne warianty koncepcji uspokojenia ruchu na Osiedlu Święty Łazarz w Poznaniu 
– a) wariant I, b) wariant II, c) wariant III 
Źródło: opracowanie własne

Ostatnia z wymienionych form konsultacji przebiegała 
w formie warsztatów. Spotkanie rozpoczynała prezentacja 
nakreślająca główne założenia poszczególnych wariantów 
oraz je uzasadniająca. Następnie zgromadzeni uczestnicy 
zostali podzieleni na zespoły warsztatowe, w ramach któ-
rych prowadzili dyskusje. Zespoły reprezentowały punkty 
widzenia różnych uczestników ruchu – kierowców, pasaże-
rów transportu zbiorowego, pieszych i rowerzystów. 
Każdemu zespołowi towarzyszyli eksperci rotacyjnie zmie-
niający się między zespołami. W każdym zespole wyzna-
czona była osoba prowadząca notatki z kluczowymi uwaga-
mi, wadami i zaletami wariantów. Zespoły po burzliwych 
dyskusjach wskazywały wariant najlepiej ich reprezentują-
cy (daną grupę uczestników ruchu) punkt widzenia. Przy 
czym była również możliwość wyboru wariantu bazowego 
reprezentującego stan istniejący („nie robić nic”).

W ramach konsultacji społecznych – każdej z form – 
spłynęło wiele uwag. Wśród nich były zarówno uwagi kry-
tyczne, jak i przychylne względem proponowanych zmian. 
Były też uwagi w formie propozycji wprowadzenia jeszcze 
innych rozwiązań. Uwagi te zostały podzielone na „zasadne”, 
„nieuzasadnione” oraz „warte głębszego przeanalizowania”. 
Materiał z konsultacji społecznych oraz opracowane warianty 
wraz z diagnozą sytuacji wyjściowej stanowiły materiał wyj-
ściowy do opracowania rozwiązania kompromisowego.

Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych
W efekcie uwag zgłoszonych podczas konsultacji opraco-
wany został, zaprezentowany na rysunku 4, tzw. wariant 
kompromisowy. Oparty jest na założeniach wariantu I  


