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Analiza i ocena funkcjonowania  
systemu „Parkuj i jedź” w Krakowie1

Streszczenie. Artykuł omawia najważniejsze kwestie dotyczące funk-
cjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź, który będąc ciągle 
w fazie doskonalenia, nie zyskał jeszcze popularności wśród mieszkań-
ców Krakowa i okolicznych miejscowości. Działanie parkingów syste-
mu, którego celem jest zachęcenie kierowców do przesiadki do trans-
portu publicznego, poddano badaniom, na podstawie których okre-
ślono stopień i cel ich wykorzystania przez użytkowników. Wskazano 
najważniejsze zidentyfikowane problemy związane z działaniem parkin-
gów P+R. Jako przykład miasta, w którym system P+R funkcjonuje 
sprawnie w oparciu wyłącznie o sieć transportu drogowego, podano 
Edynburg – miasto partnerskie Krakowa. Wprowadzone tam rozwią-
zania mogą być dla systemu krakowskiego przykładem, jak w stosun-
kowo niewielkim mieście umiejętnie zarządzać tego typu obiektami 
oraz planować działania marketingowe, niezbędne dla ich efektywnego 
funkcjonowania.
Słowa kluczowe: system Parkuj i Jedź, P+R, węzły przesiadkowe, za-
chowania komunikacyjne

Wprowadzenie
Kraków, dążąc do usprawnienia systemu komunikacji 
miejskiej, otwiera się na nowe rozwiązania. Jednym z nich 
jest wprowadzenie systemu Parkuj i Jedź (P+R, ang. Park 
and Ride), opierającego się na funkcjonowaniu parkin-
gów, pełniących jednocześnie rolę punktu przesiadkowe-
go. Pierwszy parking P+R Czerwone Maki, zlokalizowa-
ny w południowej części miasta, funkcjonuje od listopa-
da 2012 roku. We wrześniu 2013 roku w bezpośrednim 
sąsiedztwie Giełdy Balickiej powstał drugi parking tego 
rodzaju. 

Działanie systemu P+R zmierza do ograniczenia wyko-
rzystania samochodu indywidualnego, jako środka trans-
portu w mieście. Zachęca do wykonywania podróży łączo-
nych (samochód + środek transportu zbiorowego), a w 
związku z ciągle wzrastającym zatłoczeniem miast oraz po-
wodowanym przez samochody zanieczyszczeniem ma być 
alternatywą dla kontynuowania podróży do centrum włas-
nym pojazdem. 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2014. Wkład autorów w publikację: I. Bartel 
30%, U. Duda 30%, B.Wiertel 40%.

Idea systemu P+R sprawdza się w wielu miastach eu-
ropejskich i amerykańskich, a także polskich. Jest on sze-
roko stosowany m.in. w Waszyngtonie, Los Angeles, 
Rotterdamie, Wiedniu czy Warszawie [1]. Sprawdza się 
również w miastach mniejszych, jak np. Edynburg [2]. 
W Krakowie system funkcjonował już w latach 90. XX 
wieku [3], jednak mała dbałość o promocję i rozwój przy-
czyniły się do jego stopniowej degradacji. Nowa koncepcja 
systemu P+R oparta na zapisach Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Krakowa [4][5] powstała w 2003 roku. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza działania obec-
nie funkcjonującego systemu krakowskich parkingów 
przesiadkowych P+R, określenie stopnia jego wykorzy-
stania, a także ocena jego organizacji na tle systemów 
wdrożonych w innych miastach europejskich. Wniosko-
wanie oparte zostało na obserwacjach funkcjonowania 
systemu i bazuje na przeprowadzonych pomiarach na każ-
dym z parkingów P+R w godzinach 7:00–16:00 prze-
ciętnego dnia roboczego. W wyniku pomiarów zgroma-
dzono dane: numery rejestracyjne każdego pojazdu wjeż-
dżającego na parking w okresie pomiaru, godzinę jego 
wjazdu oraz wyjazdu z parkingu. W każdym przypadku 
zapisywano stan zapełnienia parkingu w momencie roz-
poczęcia pomiaru o godz. 7:00 oraz jego zakończenia o godz. 
16:00. Dane zapisywano ręcznie we wcześniej sporządzo-
nych formularzach.

System P+R w Krakowie
Funkcjonujący obecnie system krakowski oparty jest na 
dwóch parkingach zarządzanych przez Zarząd Infras-
truktury Komunalnej i Transportu – ZIKiT, zlokalizowa-
nych na zachodnich obrzeżach miasta w rejonie istniejącej 
IV obwodnicy. Ich standard jest dostateczny: są to parkin-
gi placowe, zorganizowane w sąsiedztwie pętli tramwa-
jowych, co umożliwia użytkownikowi względnie szybką 
zmianę środka transportu. Należy jednak zaznaczyć, że tyl-
ko parking Czerwone Maki został od podstaw przygotowa-
ny z myślą o systemie P+R. Zgodnie z ideą Parkuj i Jedź, 
korzystanie z obydwu parkingów jest bezpłatne dla użyt-
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kowników, którzy poprzez posiadanie biletu na komunika-
cję miejską deklarują wykorzystanie jej środków w konty-
nuacji podróży do miejsca docelowego (system kontroli do-
stępu na parking jest obecnie wdrożony tylko na parkingu 
na P+R Czerwone Maki). Do wykorzystywania parkingów 
P+R jako miejsca stałego parkowania samochodów znie-
chęca przerwa technologiczna funkcjonowania parkingu, 
trwająca od 2:30 do 4:30. Za pozostawienie pojazdu na 
okres przekraczający czas trwania doby parkingowej zostaje 
naliczona opłata dodatkowa.

Charakterystyka i analiza wykorzystania parkingu P+R 
Czerwone Maki
Parking P+R Czerwone Maki zlokalizowany jest w połu-
dniowo-zachodniej części miasta. Stanowi dogodny punkt 
przesiadkowy dla osób wjeżdżających do Krakowa z okolic 
Skawiny, Myślenic (rys.1).

Bliskie położenie względem pętli tramwajowej pozwa-
la na szybką przesiadkę w tramwaje czterech linii dzien-
nych, których trasa umożliwia pasażerom bezpośredni 
dojazd do celów w ścisłym centrum miasta, a także na 
jego zachodnich oraz północno- i południowo-zachodnich 
obrzeżach (Płaszów, Krowodrza Górka, os. Piastów, Bieża-
nów). W porze nocnej dojazd do centrum zapewnia nocna 
linia tramwajowa kursująca docelowo do placu Central-
nego w Nowej Hucie. W szczycie porannym oraz popołu-
dniowym częstotliwość odjazdu tramwajów z pętli to 
około 3 minuty. 

Parking zaprojektowano na 195 miejsc postojowych 
dla samochodów, w tym 4 miejsca dla użytkowników nie-
pełnosprawnych. Wyposażony został w 10 stojaków na 
rowery oraz 2 automaty biletowe. Dla pasażerów prze-
znaczony jest niewielki terminal. Teren jest chroniony 
przez prywatną firmę. 

Pierwszy pomiar na terenie parkingu na Czerwonych 
Makach wykonano w ciągu dnia roboczego, w październi-
ku 2013 roku, w godzinach 7:00–16:00. Podczas pomiaru 
ręcznego zapisywano godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu 

oraz numer tablicy rejestracyjnej. Drugi pomiar został 
przeprowadzony w grudniu 2013 roku i obejmował zapisa-
nie godziny wjazdu oraz wyjazdu pojazdu. Był to pomiar 
automatyczny, wykonany za pomocą systemu kontroli do-
stępu, uruchomiony w pierwszych dniach grudnia 2013 
roku.

Po wykonaniu pomiarów, analizie poddano:
•	 zapełnienie parkingu,
•	 czas postoju pojazdów,
•	 identyfikacja użytkowników (rejon zamieszkania2).

Zapełnienie parkingu w kolejnych godzinach dnia ro-
boczego
Średnią zapełnienia parkingu w kolejnych godzinach dnia 
roboczego wyznaczono wzorem:

,                                (1)

gdzie:
P – liczba zajętych stanowisk postojowych w godzinie,
M – liczba dostępnych miejsc parkingowych ogółem.

2 Rejon zamieszkania ustalono na podstawie miejsca zarejestrowania pojazdu (kod 
tablicy rejestracyjnej)

Rys. 1. Lokalizacja parkingu P+R Czerwone Maki
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.maps.google.pl

Fot. 1. Parking P+R Czerwone Maki, w tle terminal autobusowy i petla tramwajowa (fot. B. 
Wiertel)

Fot. 2. Parking P+R Czerwone Maki wraz z infrastruktura dla osob niepelnosprawnych (fot. 
M. Wojtaszek)
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Analiza wykazała, że średnie zapełnienie parkingu 
w godzinach 7:00–16:00 w ciągu dnia roboczego wyno-
si około 40%. Oznacza to, że średnio ponad 50% stano-
wisk postojowych pozostaje ciągle do dyspozycji użyt-
kowników. Liczbę pojazdów parkujących na parkingu 
P+R w poszczególnych godzinach przedstawiono w ta-
beli 1. Rozkład stopnia zapełnienia parkingu w ciągu 
dnia (interwał godzinowy) przedstawiono w tabeli 2 oraz 
na rysunku 2. 

Zapełnienie parkingu wzrastała od godziny 7:00 do go-
dziny 12:00 w przypadku pierwszego pomiaru, który zo-
stał wykonany w październiku. Pomiar grudniowy wyka-
zał, że wzrastała ona od 7:00 do 13:00. W późniejszych 
godzinach liczba pojazdów zaczynała spadać, lecz bardzo 
powoli i nieznacznie. Uzyskane krzywe zapełnienia parkin-
gu P+R różnią się od tych uzyskiwanych na parkingach 
tego typu, np. w Warszawie. Tam krzywa zbliżona jest do 
krzywej rozkładu normalnego. Wynik analizy zapełnienia 
dowiódł, że duża liczba użytkowników przybyłych na par-
king rano pozostawiła na nim samochody aż do popołu-
dnia, co pozwala wnioskować, że wykorzystali oni parking 
zgodnie z przeznaczeniem, korzystając w dalszej podróży 
z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 

Czas postoju pojazdów na parkingu
Zapisując numery rejestracyjne pojazdów, ustalono czas 
ich postoju. Wyniki przedstawiono w tabeli 3 oraz na ry-
sunku 3.

Największą grupę korzystających z parkingu stanowili, 
w okresie pomiarowym, użytkownicy parkujący dłużej niż 
7 godzin. Ich samochody stanowiły 41% wszystkich parku-
jących w ciągu dnia. Tak długi czas parkowania pozwala 
stwierdzić, że były to podróże obligatoryjne, wykonywane 
przez użytkowników P+R. Trudna do klasyfikacji pod 
względem celu podróży jest grupa pojazdów parkujących 
w okresie od 1 do 6 godzin. Przyjęto, że motywacja do po-
zostawienia pojazdu na parkingu P+R mogła być związana 
zarówno z chęcią wykorzystania w podróży środków komu-
nikacji miejskiej, jak również z lokalizacją parkingu w po-
bliżu celu podróży użytkownika. Mogły to być zatem po-
dróże zarówno fakultatywne, jak również obligatoryjne. Aż 
28 pojazdów, co stanowi 17% użytkowników parkingu w da-
nym dniu, korzystało z parkingu P+R nie dłużej niż przez 
30 min. Tutaj już łatwo stwierdzić, że są to przypadki nie-
prawidłowego wykorzystania parkingu P+R. Należy jed-
nak zauważyć, że tak duża liczba odnotowanych krótkich 
postojów mogła zostać spowodowana kilkuminutowymi 
wjazdami na parking w celu odebrania osoby oczekującej. 
Jest to przykład nieformalnego funkcjonowania systemu 
Kiss and Ride3, co może stanowić przesłankę do jego sfor-
malizowania.

3 W okresie pomiaru na parkingu P+R Czerwone Maki nie funkcjonował system 
kontroli dostępu oraz nie było formalnego miejsca przeznaczonego do krótkiego 
postoju K+R

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3

Rys. 2. Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Czerwone Maki
Źródło: opracowanie własne

Czas postoju pojazdów na parkingu P+R Czerwone Maki
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Rys. 3. Histogram czasu postoju pojazdów na parkingu P+R Czerwone Maki
Źródło: opracowanie własne

Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Czerwone Maki
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Źródło: opracowanie własne
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Tabela 1

Tabela 2

Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Czerwone Maki,  
wyrażony w procentach
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Struktura użytkowników parkingu,  
ze względu na rejestrację samochodów
W tabeli 4 oraz na rysunku 4 zestawiono użytkowników 
parkingu P+R Czerwone Maki, zarejestrowanych w dniu 
pomiaru według kodów tablic rejestracyjnych.

Podczas badania zidentyfikowano 162 pojazdy, z których 
51,23% stanowiły pojazdy zarejestrowane w Krakowie, nato-
miast 24,69% – pojazdy z powiatu krakowskiego. Dla powia-
tów wadowickiego i wielickiego odnotowano po pięć samo-
chodów – co odpowiada 3,09% ogółu pojazdów. Aż 85,80% 
wszystkich pojazdów stanowiły pojazdy z kodami tablicowymi 

Rys. 4. Liczba pojazdów na parkingu P+R Czerwone Maki wg kodów tablic rejestracyjnych
Źródło: opracowanie własne

Struktura użytkowników parkingu P+R Czerwone Maki  
ze względu na rejestrację samochodów

Województwo Miasto/powiat Liczba pojazdów Udział [%]

małopolskie

Kraków 83 51,23

85,80

powiat krakowski 40 24,69

powiat wielicki 5 3,09

powiat wadowicki 5 3,09

powiat chrzanowski 2 1,23

powiat oświęcimski 2 1,23

powiat bocheński 1 0,62

powiat brzeski 1 0,62

śląskie

Katowice 1 0,62

3,70

Sosnowiec 2 1,23

powiat cieszyński 1 0,62

Częstochowa 1 0,62

Jaworzno 1 0,62

mazowieckie
Warszawa 4 2,47

3,09
powiat garwoliński 1 0,62

podkarpackie
powiat strzyżowski 1 0,62

1,23
Tarnobrzeg 1 0,62

opolskie
powiat kluczborski 1 0,62

1,23
powiat prudnicki 1 0,62

lubelskie
powiat hrubieszowski 1 0,62

1,23
Chełm 1 0,62

świętokrzyskie
Kielce 1 0,62

1,23
powiat buski 1 0,62

dolnośląskie Wrocław 1 0,62 0,62

warmińsko-mazurskie Olsztyn 1 0,62 0,62

zachodnio-pomorskie Szczecin 1 0,62 0,62

inne Wielka Brytania 1 0,62 0,62

Tabela 4

Źródło: opracowanie własne

województwa małopolskiego. Pozostałe samochody zarejestro-
wano m.in. w województwach: śląskim (3,70%), mazowiec-
kim (3,09%), lubelskim, podkarpackim, opolskim, święto-
krzyskim – po 1,23%, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim, 
zachodnio-pomorskim – po 0,62%.

Charakterystyka i analiza parkingu P+R Giełda Balicka
Parking Parkuj i Jedź Giełda Balicka znajduje się w północ-
no-zachodniej części Krakowa (rys. 5).

Oferuje około 50 miejsc parkingowych i jest dostępny dla 
użytkowników w dni powszednie. W sobotę i niedzielę plac 
zajmuje giełda. Głównym punktem przesiadkowym w tym 
rejonie jest pętla tramwajowa Bronowice Małe, oddalona od 
parkingu o kilkaset metrów, a także przystanek autobusowy, 
który znajduje się przy wjeździe na parking. Linie autobusowe 
i tramwajowe obsługujące ten rejon umożliwiają podróżnym 
dojazd do centrum i na obrzeża miasta. W godzinach nocnych 
połączenie z miastem zapewniają: nocna linia tramwajowa 
oraz autobusowa, które umożliwiają dojazd do centrum oraz 
do wschodniej i północno-wschodniej części miasta.

Obserwacje na parkingu P+R przeprowadzono w grud-
niu 2013 roku w godzinach od 7:00 do 16:00. Analogicznie 
jak w przypadku parkingu P+R Czerwone Maki przeana-
lizowano:

•	 zapełnienie parkingu,
•	 czas postoju pojazdów,
•	 identyfikacja użytkowników (rejon zamieszkania4).

4 Rejon zamieszkania ustalono na podstawie miejsca zarejestrowania pojazdu (kod 
tablicy rejestracyjnej)

Rys. 5. Lokalizacja parkingu P+R Giełda Balicka
Źródło: opracowanie własne

Fot. 3. Wjazd na parking P+R Gielda Balicka (fot. M. Wojtaszek)
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Tabela 6

Czas postoju pojazdów na parkingu P+R Giełda Balicka
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Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Histogram czasu postoju pojazdów na parkingu P+R Giełda Balicka
Źródło: opracowanie własne

Zapełnienie parkingu w kolejnych godzinach dnia  
roboczego
Na podstawie przeprowadzonego pomiaru na parkingu 
P+R Giełda Balicka wyznaczono średnie zapełnienie par-
kingu w ciągu dnia roboczego (1), które jest równe 13%. 
Oznacza to, że parking w ciągu dnia pozostaje w większo-
ści pusty. Znajduje się na nim jedynie kilka samochodów. 
Wykorzystanie parkingu w poszczególnych godzinach 
przedstawiono w tabeli 5 oraz na rysunku 6.

Na parkingu P+R Giełda Balicka nie ma tak wyraźnej 
różnicy w wartościach jak na wcześniej analizowanym par-
kingu P+R Czerwone Maki. W tym przypadku ciężko wy-
znaczyć godziny szczytu komunikacyjnego (porannego 
i popołudniowego). W godzinach od 7:00 do 16:00 zapeł-
nienie parkingu nie zmieniało się znacząco. Wartości są do 
siebie podobne. Liczba samochodów znajdujących się na 
parkingu początkowo wzrasta, aż do godziny 11:00 (8 sa-
mochodów), by później zacząć maleć z niewielkimi waha-
niami. W dniu, w którym przeprowadzono obserwację, 
najwięcej samochodów na parkingu znajdowało się w go-
dzinach od 9:00–11:00, wtedy poziom zapełnienia parkin-
gu wyniósł 16%.

Czas postoju pojazdów na parkingu
Czas postoju pojazdów na analizowanym parkingu  
przedstawiono w tabeli 6 i na rysunku 7.
Największą grupę wśród wszystkich zarejestrowanych 
w czasie pomiaru użytkowników stanowiły te osoby, 
które korzystały z parkingu krócej niż 30 minut. Było to 
prawie 40% spośród wszystkich samochodów parkują-
cych w ciągu dnia. Te osoby korzystały z parkingu nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem. W trakcie obserwacji 
zauważono, że często powodem była lokalizacja parkin-
gu w bezpośrednim sąsiedztwie Giełdy Balickiej, co za-
chęciło tych użytkowników do pozostawienia samocho-
du na krótki czas, w celu wykorzystania go jako parkin-
gu Giełdy Balickiej. Można również wywnioskować, że 
użytkownicy, którzy pozostawili pojazd na dłużej niż 7 
godzin (6 samochodów), korzystali z parkingu P+R 
zgodnie z jego ideą. Jednak jest to zaledwie 26% użyt-
kowników korzystających prawidłowo z parkingu Parkuj 
i Jedź. 

Struktura użytkowników parkingu ze względu na reje-
strację samochodów
W tabeli 7 i na rysunku 8 przedstawiono liczbę pojazdów 
korzystających z parkingu P+R Giełda Balicka w dniu po-
miaru według kodów tablic rejestracyjnych. 

W trakcie przeprowadzonych obserwacji zarejestrowa-
no w sumie 23 pojazdy. Wśród nich 47,83% stanowiły sa-
mochody pochodzące z powiatu krakowskiego, natomiast 
17,39% to pojazdy zarejestrowane w Krakowie. 
Odnotowano również użytkowników z powiatów: brze-
skiego, chrzanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, ol-
kuskiego, oświęcimskiego (po 4,35%), a także z innych 
województw, takich jak podkarpackie i świętokrzyskie (po 
4,35%).

Godzinowy rozkład zajętości parkingu P+R Giełda Balicka
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Tabela 5

Rys. 6. Godzinowy rozkład zapełnienia parkingu P+R Giełda Balicka
Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Fot. 4. Organizacja miejsc postojowych na parkingu P+R Gielda Balicka (fot. M. Wojtaszek)
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Struktura użytkowników parkingu P+R Giełda Balicka  
ze względu na rejestrację samochodów

Województwo Miasto/powiat Liczba pojazdów Udział [ %]

małopolskie

powiat krakowski 11 47,83

91,30

Kraków 4 17,39

powiat brzeski 1 4,35

powiat chrzanowski 1 4,35

powiat gorlicki 1 4,35

powiat nowosądecki 1 4,35

powiat olkuski 1 4,35

powiat oświęcimski 1 4,35

podkarpackie powiat dębicki 1 4,35 4,35

świętokrzyskie powiat ostrowiecki 1 4,35 4,35

Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Liczba pojazdów na parkingu P+R Giełda Balicka według kodów tablic rejestracyjnych
Źródło: opracowanie własne

Tabela 7Przykład z Wysp Brytyjskich
Przykładem sprawnie funkcjonującego systemu P+R dla 
Krakowa może być miasto partnerskie Edynburg. W tym 
prawie 500-tysięcznym mieście funkcjonuje system siedmiu 
parkingów, opartych tylko na sieci linii autobusowych. W su-
mie oferują one ponad 4600 miejsc parkingowych [6] [7] [8]. 
Zapełnienie tych parkingów wynosi średnio ponad 40% [9]. 
Wszystkie parkingi są jednopoziomowe, dzięki czemu koszt 
budowy był niższy niż w przypadku parkingu wielopoziomo-
wego. Parkingi zarządzane są przez spółki Lothian Buses, First 
Scotrail oraz Stagecoach. Jest to przykład miasta o większej 
świadomości społecznej, dzięki której łatwiej było władzom 
samorządowym przekonać użytkowników samochodów pry-
watnych do pozostawienia pojazdów na parkingu i konty-
nuowania jazdy środkami transportu publicznego, pomimo 
faktu, iż P+R w Edynburgu oferuje użytkownikom przesiad-
kę z samochodu wyłącznie do autobusu, którego prędkość 
komunikacyjna jest niższa niż samochodu. O wiele lepiej niż 
w Krakowie funkcjonuje w Edynburgu także system informa-
cji. Potencjalny klient, odwiedzając główną stronę internetową 
miasta [2], jest informowany o tym, gdzie może zostawić sa-
mochód, ile miejsc na danym parkingu jest aktualnie wolnych 
oraz o warunkach korzystania z systemu. W systemie kra-
kowskim dopiero po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła Parkuj 
i Jedź klient może zorientować się, gdzie bezpłatnie zostawić 
samochód i przesiąść się w tramwaj lub autobus. Należy tutaj 
zwrócić uwagę na to, iż nie każdy potencjalny użytkownik sys-
temu jest zaznajomiony z pojęciem Parkuj i Jedź.

Podsumowanie
W trakcie obserwacji prowadzonych na parkingu systemu 
P+R Czerwone Maki w Krakowie zdiagnozowano nastę-
pujące problemy:

•	 brak dostatecznej informacji w Internecie o parkin-
gach i zasadach parkowania;

•	 brak odpowiedniego oznakowania parkingu w okoli-
cy ulic Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego oraz Bun-
scha;

•	 brak sprawnie działającego systemu kontroli dostę-
pu, zezwalającego na wjazd tylko posiadaczom Kra-
kowskiej Karty Miejskiej lub pasażerom Komunika-
cji Miejskiej w Krakowie (dotyczy to pomiaru 
prowadzonego w październiku 2013 r.).

Problemy zdiagnozowane podczas obserwacji przepro-
wadzonych na parkingu P+R Balicka:

•	 brak dostatecznej informacji w Internecie;
•	 brak odpowiedniego oznakowania parkingu pomimo 

istniejących drogowskazów do obiektów użyteczności 
publicznej „P+R Balicka”;

•	 nieczytelne zlokalizowanie parkingu, sprawiające 
kłopot użytkownikom w trafności zlokalizowania go;

•	 brak jakiegokolwiek systemu kontroli dostępu na par-
king.

Poza wyżej wspomnianymi problemami wspólnym jest 
słabe zapełnienie parkingu. W przypadku P+R Czerwone 

Maki było to średnio 40% po ponad roku od uruchomienia. 
Dla P+R Balicka średnie zapełnienie wynosiło kilkanaście 
procent. Dla porównania, zapełnienie parkingu P+R 
Ursynów w Warszawie do poziomu około 70% trwało nieca-
łe 2 miesiące [10].

Wspólną cechą wykazaną w trakcie trwania badań był 
duży udział pojazdów korzystających z parkingów, które 
posiadały kod tablicy rejestracyjnej KR (miasto Kraków). 
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