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ANALIZA PROJEKTU ROZSZERZENIA STREFY 
PŁATNEGO PARKOWANIA W KRAKOWIE1

Streszczenie. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania wiąże się z koniecznością podejmo-
wania kontrowersyjnych decyzji. Wynika to faktu, iż użytkownicy systemu parkingowego mają 
często rozbieżne oczekiwania i wymagania (dotyczy to zwłaszcza dwóch grup: mieszkańców danego 
obszaru i osoby tylko tam pracujące). W niniejszym artykule scharakteryzowano strefę płatnego 
parkowania w Krakowie i przedstawiono krótką analizę jej funkcjonowania. Następnie opisano 
propozycję rozszerzenia tej strefy o trzy dodatkowe obszary, w których przeprowadzono sondażowe 
badania ankietowe wśród użytkowników systemu. Badania te w głównej mierze miały wskazać 
gotowość kierowców do uiszczania opłat po wprowadzeniu rozszerzonej strefy. Wyniki ukazują, 
złożoność problemu oraz dają powody by sądzić, że znaczna część, przede wszystkim tych osób, któ-
rych motywacją do przyjazdu i parkowania jest miejsce pracy, będą niezadowolone z wprowadzenia 
opłat, lub chcąc uniknąć opłat przesiądą się na inny środek transportu. 

Słowa kluczowe: strefa płatnego parkowania, badania ankietowe, polityka parkingowa

1. Wprowadzenie

Problem parkowania staje się coraz ważniejszym zagadnieniem, dotyczącym 
zwłaszcza dużych miast i aglomeracji. W polskich warunkach, w miastach powyżej 50 
tysięcy mieszkańców wyznacza się strefy płatnego parkowania. Są one organizowane 
zazwyczaj w centrach miast, a ich głównym celem jest zarządzanie dostępnością tych 
obszarów. Co do wielkości są one zróżnicowane: największe strefy płatnego parkowania 
znajdują się w Warszawie (ok. 22 tys. miejsc parkingowych), w Krakowie (ok. 11 tys. 
miejsc parkingowych), w Szczecinie (ok. 8,5 tys. miejsc parkingowych), w Poznaniu 
(ok. 6 tys. miejsc parkingowych), we Wrocławiu (ok. 2,8 tys. miejsc parkingowych) 
i w Łodzi (ok. 1,8 tys. miejsc parkingowych). Wysokość pobieranych opłat w tych 
strefach powinna być kompromisem uwzględniającym lokalne uwarunkowania. Zbyt 
wysokie będą powodować niewykorzystanie wydzielonych płatnych miejsc parkingo-
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wych i zachęcać do parkowania w miejscach niedozwolonych. Natomiast wprowadze-
nie zbyt niskiej wysokości opłat może spowodować, że strefa nie będzie spełniać swojej 
funkcji, a koszty utrzymania przewyższą przychody. Należy podkreślić fakt, iż górna 
wartość opłat za parkowanie jest uregulowana przepisami państwowymi, co w wielu 
przypadkach znacznie utrudnia prowadzenie polityki parkingowej. 

Polityka parkingowa miasta stanowi bardzo istotny element w dążeniu do 
zrównoważonego systemu transportowego. Europejskie miasta w drugiej połowie 
XX wieku pomijały „Politykę Parkingową” jako narzędzie mogące wpłynąć pozy-
tywnie na wiele aspektów społecznych w miastach. Była ona głównie wykorzysty-
wana w projektowaniu parkingów, by zwiększać ilość miejsc postojowych. Lokalne 
władze miast europejskich pozwalały na bezpłatne parkowanie w każdym miejscu 
w mieście - na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach, zabytkowych pla-
cach. Takie przyzwolenie powodowało stopniową i nieuniknioną degradację miast, 
utrudniając poruszanie się pieszych i rowerzystów, zwiększając zanieczyszczenia 
powietrza i zaburzając estetykę tych miejsc [1]. Miasto Kraków konsekwentnie re-
alizuje postulat racjonalizacji wykorzystania istniejących miejsc parkingowych, np. 
poprzez stosowanie w coraz szerszym zakresie opłat za parkowanie na terenach pu-
blicznych (rozszerzenie obowiązującej strefy parkingowej o siedem dodatkowych 
podstref, które będzie obowiązywać od 01.02.2014 roku). 

Lata 90. rozpoczęły szybki wzrost wskaźnika motoryzacji w miastach europej-
skich. Spowodowało to zajęcie przestrzeni publicznej przez parkujące samochody, co 
przekłada się na to że pojazd parkujący zajmuje od 15 m2 do 30 m2. Centra miast za-
częły stawać się coraz bardziej zatłoczone i zakorkowane, co miało wpływ na zmianę 
kierunku polityki parkingowej. Zmiana kierunku polityki parkingowej była argu-
mentowana chęcią ożywienia centr miast poprzez zredukowanie ilości podróży wy-
konywanych przy wykorzystaniu komunikacji indywidualnej, zwiększenie znaczenia 
komunikacji zbiorowej, wykorzystanie obecnych i planowanych ścieżek rowerowych 
oraz możliwości uspokojenia ruchu na wybranych terenach. Skutki wprowadzonych 
zmian w polityce parkingowej miast europejskich są imponujące. Na ich przykładzie 
można zauważyć ożywienie centr miast, znaczą redukcję podróży prywatnymi sa-
mochodami, redukcję hałasu i zanieczyszczenia powietrza oraz pozytywny wpływ na 
ogólną poprawę jakości życia w obrębie centr miast [2].

Pomimo sukcesu kilku dużych europejskich metropolii wiele miast, m.in. Kra-
ków, wciąż boryka się z wieloma problemami związanymi z wprowadzaniem stref 
płatnego parkowania. Poniżej, zostały opisane wybrane europejskie miasta, któ-
rych sposób organizacji płatnych stref parkingowych uznawany jest za innowacyj-
ny na tle pozostałych miast.

2. Charakterystyka strefy płatnego parkowania w Krakowie

W warunkach krajowych, strefa płatnego parkowania powinna być oznako-
wana na wjazdach i wyjazdach odpowiednio znakami D-44 – „Strefa płatnego 
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parkowania” i D-45 – „Koniec strefy płatnego parkowania”. Według polskiego 
ustawodawstwa strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charaktery-
zujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeśli jest to uzasadnione po-
trzebami organizacji ruchu, zwiększeniem rotacji pojazdów samochodowych lub 
realizacją lokalnej polityki transportowej. Ma to w szczególności na celu ograni-
czenie dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia 
preferencji dla komunikacji zbiorowej. 

Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Krakowa dzieli się na trzy pod-
strefy: P1 (Stare Miasto), P2 (Kazimierz), P3 (rejon Dworca Głównego) - rys. 1. 
Obszary te charakteryzują się znacznym deficytem miejsc postojowych. Na obsza-
rze strefy płatnego parkowania wyznaczonym znakiem drogowym D-44 wyzna-
czone są miejsca postojowe znakami D-18 „Parking” oraz D-18a „Parking-miejsce 
zastrzeżone”, wobec czego postój w tych miejscach w godzinach obowiązywania 
strefy wymaga wniesienia opłaty.

Opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego na drodze publicznej w strefie 
płatnego parkowania uiszcza się za pomocą parkomatów, abonamentów postojo-
wych oraz innych elektronicznych form płatności w wysokości ustalonej w uchwale 
Rady Miasta Krakowa Nr XXI/229/11 z dn. 6.07.2011 r. z późniejszymi zmianami.

Rys. 1. Lokalizacja strefy płatnego parkowania w Krakowie (stan - czerwiec 2013 r.) 
Źródło: opracowanie własne
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Od zatwierdzenia ostatniej uchwały z dnia 11 lipca 2012 r. opłata za zaparko-
wanie pojazdu pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 
10:00 – 20:00.

Ustawa ustaliła następujące stawki opłat za kolejne godziny parkowania w 
strefie:

- za pierwszą godzinę parkowania – 3,00 zł,
- za drugą godzinę parkowania – 3,50 zł,
- za trzecią godzinę parkowania – 4,10 zł,
- za czwartą i kolejne godziny parkowania – po 3,00 zł za każdą.
Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną 

jaka została wrzucona do parkomatu z zaokrągleniem w dół, z zastrzeżeniem, że 
minimalna stawka wynosi 1,00 zł. 

Właścicielem urządzeń (parkometrów) w strefie P1 i P3 jest Miasto Kraków. 
W 2011 roku w poszerzonej strefie P2 parkometry jak również wszelkie urządze-
nia do kontroli zakupiła firma City Parking, z którą miasto ma podpisaną umo-
wę na okres 5 lat. Firma ta zobowiązała się do zakupu wszystkich niezbędnych 
przyrządów do obsługi strefy w zamian za 67,8 % wpływów do parkomatów. Po 
upływie określonego w umowie czasu 5 lat, właścicielem zostaje Miasto Kraków. 

Wielu kierowców unika uiszczenia opłaty za pozostawienie swoich samo-
chodów w wyraźnie oznakowanej strefie płatnego parkowania. Znaki drogowe 
w sposób oczywisty informują kierowcę korzystającego z drogi publicznej o ko-
nieczności zapłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Uiszczenie opłaty 
dodatkowej staje się więc wymagalne z chwilą nieopłaconego postoju w strefie. 
Zawiadomienie informujące kierowcę o konieczności takiej płatności umiesz-
czone za wycieraczką auta, spełnia jedynie funkcję informacyjną. W przypadku 
niezapłacenia wyznaczonej kwoty w terminie ustawowym, należności egzekwuje 
(od września 2007 roku) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, któ-
ry przejął wówczas te obowiązki od Zarządu Dróg i Transportu. Tym samym 
dłużnikom Gminy Miejskiej Kraków zostaną wysłane upomnienia i wystawione 
tytuły wykonawcze.

Właścicielem urządzeń (parkometrów) w strefie P1 i P3 jest Miasto Kraków. 
W 2011 roku w poszerzonej strefie P2 parkometry jak również wszelkie urządze-
nia do kontroli zakupiła firma City Parking. 

W roku 2009 wartość dochodów była porównywalna do wartości wydatków 
z powodu zakupu przez miasto 315 parkomatów. Na rysunku 2 widać widoczną 
tendencję wzrostową dochodów, co świadczy o wysokiej rentowności całej strefy. 
Wydatki utrzymania uwzględniają koszty eksploatacji parkomatów i urządzeń do 
kontroli, ich serwis i płace pracowników obsługi. Nie wlicza się w to kwot utrzy-
mania Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania jak i części oddziałów Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
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Rys. 2. Dochody i wydatki strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 2005 - 2012 
Źródło: opracowanie własne

Ściągalność opłat za parkowanie w poszczególnych latach przedstawia się na-
stępująco:

- rok 2008 (niedokładne dane),
- rok 2009 – 18,5%,
- rok 2010 – 23,3%,
- rok 2011 – 23,5%
- rok 2012 – 33,2%.
Średnia ściągalność po 7 dniach od wystawienia zawiadomienia o popełnieniu 

wykroczenia wynosi 25%. Można także zauważyć zwiększenie egzekwowania 
opłat w kolejnych latach analizy, co może być spowodowane skuteczniejszą polity-
ką windykacyjną oraz zwiększeniem ilości tytułów wykonawczych. 

3. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Krakowie

24 kwietnia 2013 roku na sesji Rady Miasta Krakowa, została podjęta decyzja 
o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania. W początkowym projekcie z dnia 25 
marca 2013 roku na posiedzeniu Komisji Infrastruktury został poparty, choć nie 
jednogłośnie, projekt uchwały, który zakładał stworzenie nowych podstref płatne-
go parkowania, w tym buforowych P5 i P6. Opłaty za parkowanie miały być o po-
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łowę niższe od normalnych – 1,50 zł za pierwszą godzinę, 1,80 zł za drugą, trzecia 
godzina parkowania miała kosztować 2 zł, natomiast kolejna 1,50 zł. Dwudzie-
stominutowy postój był przewidywany za opłatą 50 groszy. Jednak ostatecznie, 
większością tylko trzech głosów została podjęta uchwała, która ustaliła trzy nowe 
podstrefy P4, P5 i P6 (podzielona na pięć sektorów), na jednakowych warunkach 
i cenach jak w obecnie obowiązujących strefach. Rozszerzona strefa parkowania 
(rys. 3) obowiązuje od 1 lutego 2013 roku.

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

Źródło: opracowanie własne

Cała strefa będzie podzielona na sześć podstref (właściciel abonamentu postojo-
wego na jedną z nich nie będzie mógł na jego podstawie parkować w innych). Do 
obecnych stref P1 - Stare Miasto, P2 - Kazimierz, P3 (rejon Dworca Głównego) 
dojdą odpowiednio kolejne podstrefy płatnego parkowania:

- P4 – zlokalizowana pomiędzy ulicami Lubicz, al. Powstania Warszawskie-
go, Wisłą i torami kolejowymi,

- P5 – zlokalizowana na Starym Podgórzu, która będzie ograniczona torami 
biegnącymi przez Zabłocie oraz ul. Nowohucką, al. Powstańców Śląskich 
i ulicami Kamieńskiego oraz Konopnickiej do ronda Grunwaldzkiego,

- P6 – która zostanie podzielona na pięć sektorów:
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• P6I (os. Oficerskie): między ulicami Mogilską, Lubomirskiego, Rako-
wicką, Grochowską i rzeką Białuchą,

• P6II osiedla między al. Powstania Warszawskiego i ulicami Grzegórzec-
ką, Francesco Nullo oraz Mogilską,

• P6III (Zwierzyniecki): ograniczony ulicami Komorowskiego i Kraszew-
skiego oraz al. Focha, a także obejmujący obszar między al. 3. Maja, 
parkiem Jordana i ul. Reymonta,

• P6IV (Łobzowski): między ulicami Czarnowiejską, Kijowską i Królew-
ską;

• P6V (Krowoderski): ograniczony ulicami Królewską, Mazowiecką, Wro-
cławską, Friedleina i Prądnicką;

4. Badania ankietowe

Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród kierowców korzystających 
w danej chwili z parkingów przy drogach publicznych na obszarach, które z dniem 
1 lutego 2014 r. zostaną objęte obowiązkowymi opłatami za parkowanie, tj. P4, 
P5, P6

I
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II
 P6

III
, P6

IV
, P6

V
. Liczba przeprowadzonych ankiet w danej strefie zo-

stała uzależniona proporcjonalnie od jej wielkości - łącznie przeprowadzono 210 
wywiadów. Ankieta miała na celu sprecyzowanie preferencji obecnych użytkowni-
ków i ich chęci dotyczących korzystania w przyszłości z rozszerzonej strefy. Podczas 
badań ankietowych uczestnicy zostali zapoznani z zasięgiem planowanych rozsze-
rzeń strefy na przedstawionej mapie oraz planowaną wysokością opłat pojedyn-
czych i abonamentowych. Pytania dotyczyły m.in. kwestii: statusu zawodowego, 
częstotliwości parkowania w nowej strefie, powodów parkowania, podejścia re-
spondentów do proponowanych opłat, zmian ich zachowań komunikacyjnych po 
rozszerzeniu strefy oraz możliwości zmiany przez nich środka transportu w podró-
żach realizowanych do tych stref. Badania przeprowadzane zostały w trzech porach 
dnia związanych z największą zaobserwowaną rotacją na parkingach:

- pomiędzy godz. 7:30 – 9:30 w trakcie szczytu porannego związanego z do-
jazdem do pracy, 

- pomiędzy godz. 11:30 – 13:30 w trakcie przerwy obiadowej,
- pomiędzy godz. 15:30 – 17:30 w trakcie szczytu popołudniowego związa-

nego z opuszczaniem danego rejonu przez osoby tam pracujące lub osoby 
wracające do swojego miejsca zamieszkania.

Największą grupę osób (43,8%), stanowiły osoby, które nie były w żaden spo-
sób związane z badanymi obszarami, czyli np. przyjechały załatwiać sprawy urzę-
dowe, na zakupy lub w odwiedziny do znajomych. Około 27% ankietowanych 
stanowili mieszkańcy części miasta, objętej nową strefą. Osoby pracujące w danej 
strefie, jak wynika z ankiet, to blisko 30%. Większość z tych badanych udzielało 
odpowiedzi, że są pracownikami firmy lub urzędu zlokalizowanego w tej strefie 
– odpowiednio po 10,5%. Najmniejszy odsetek wśród ankietowanych stanowili 
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przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na terenie nowej strefy (8,1%). Na 
pytanie odnośnie częstotliwości parkowania ankietowanych w części miast obję-
tych nową strefą, znaczna większość odpowiadała, że parkują codziennie lub pra-
wie codziennie (44,3% ogółu udzielonych odpowiedzi). Tak znaczna liczba związa-
na jest z miejscem zamieszkania tych osób lub z codziennym dojazdem do miejsca 
pracy. 17,1% ankietowanych parkuje kilka razy w tygodniu. Parkowanie na da-
nym obszarze nie częściej niż raz w tygodniu deklaruje 12% ankietowanych a pra-
wie 10% osób udzieliło odpowiedzi informującej o parkowaniu rzadziej niż raz 
w tygodniu. Większość z osób udzielających tych odpowiedzi odwiedzało wybrane 
rejony miasta w celu: wizyty w urzędach, zakupów lub korzystania z usług. Ponad 
16% osób odpowiedziało, że zwykle nie parkują w tej okolicy, a ich obecność była 
jednorazowa, najczęściej związana z wizytą w szpitalu lub w urzędzie. 

Całościowe wyniki ukazują znaczne niezadowolenie kierowców z wprowadze-
nia nowych stref płatnego parkowania. Taka opinie wyraziło blisko 63%. Zado-
wolonych ze zmian jest 37%. Większość z osób pozytywnie przyjmujących nowe 
strefy płatnego parkowania to mieszkańcy tych rejonów. Pozytywnymi stronami 
tego rozwiązania w ich opinii będzie zmniejszenie zatłoczenia w rejonie ich miejsc 
zamieszkania oraz łatwiejsze znalezienie miejsca do parkowania. 

Spodziewany wniosek płynie z postrzegania przez kierowców wysokości opłat – 
ponad 60% respondentów zaznacza, że opłaty są zdecydowanie za wysokie lub za 
wysokie (ponad 70% tej grupy stanowią osoby nie mieszkające w strefach.

W pytaniu dotyczącym częstotliwości parkowania ankietowanych, w przypad-
ku kiedy nowa strefa płatnego parkowania zostanie wprowadzona, parkować tak 
samo często zamierza 66% kierowców, z czego można wnioskować, że wprowadze-
nie zmian w lutym 2014 roku nie zmieni ich nawyków komunikacyjnych. Rzadsze 
parkowanie zadeklarowało tylko 32% ogółu badanych osób.

Odpowiedzi na pytanie „Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wprowadzenia nowych 
stref płatnego parkowania?” kształtowały się podobnie wśród osób pracujących 
w analizowanym rejonie i osób, które nie miały żadnego związku ze strefą. Jedynie 
wśród mieszkańców odnotowano przeważającą część udzielanych odpowiedzi wy-
rażającą zadowolenie z proponowanego rozszerzenia strefy płatnego parkowania: 
67% uważa, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania spowoduje łatwiejsze 
i szybsze znalezienie miejsca postojowego oraz zredukuje ruch poprawiając jakość 
życia w danym rejonie. 

5. Podsumowanie i wnioski

Badania ankietowe miały charakter poglądowy, lecz ich wyniki stanowią prze-
słanki do oceny zamierzonych do wprowadzenia zmian w strefach parkowania. 
Duży ruch samochodowy oraz zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w anali-
zowanych podstrefach, wyraźnie wskazywało na pełne wykorzystanie przestrzeni 
przeznaczonej na parkowanie pojazdów. W godzinach szczytu kierowcy potrze-
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bowali od kilku do kilkunastu minut, na znalezienie wolnego miejsca, gdzie takie 
krążenie w celu znalezienia miejsca niejednokrotnie kosztuję kierowcę więcej niż 
godzina parkowania. Przyczyną takiego stanu są samochody pozostawione na 8 – 
10 godzin przez osoby, które dojeżdżają do pracy w danych rejonach z innych czę-
ści miasta. Zaistniała sytuacja nie pozostaje bez znaczenia dla jakości życia miesz-
kańców, a także ma niekorzystny wpływ na zanieczyszczenie powietrza w mieście. 
Wprowadzenie odpowiednich regulacji i opłat przyczyniło się do uwolnienia defi-
cytowych miejsc oraz wpłynęło pozytywnie na warunki życia.

Badania ankietowe, w głównej mierze, miały wskazać gotowość kierowców do 
uiszczania opłat po wprowadzeniu płatnych podstref w rejonach Krakowa, w któ-
rych do tej pory za możliwość parkowania samochodu nie pobierano opłat. Wyniki 
ukazują złożoność problemu oraz dają powody by sądzić, że znaczna część, przede 
wszystkim tych osób, których motywacją do przyjazdu i parkowania jest miejsce 
pracy, będą niezadowolone z wprowadzenia opłat, lub chcąc uniknąć opłat przesią-
dą się na inny środek transportu. Wiele osób jednak nie zmieni swoich przyzwy-
czajeń i wciąż będą poruszać się samochodem po mieście, jednak parkując pojazd 
szukać będą miejsc poza strefami płatnego parkowania. Takie zachowania moż-
na zaobserwować wśród osób pracujących w podstrefie P2 (dzielnica Kazimierz), 
którzy by uniknąć opłaty pozostawiają swoje pojazdy w rejonie nowo planowanej 
podstrefy P5, co spowodowało zatłoczenie północnej części tego rejonu. Podobne 
zachowania można będzie, z pewnością, zaobserwować w dzielnicach nie objętych 
obowiązkowymi opłatami za parkowanie, już po wprowadzeniu rozszerzenia. 

Wprowadzenie zróżnicowanych wysokości opłat, lub różnych długości maksy-
malnego czasu parkowania powinno wiązać się również z rozpatrzeniem charak-
teru i funkcji danego obszaru na którym planuje się wprowadzenie opłat. Biorąc 
na przykład systemy i rozwiązania miast Europy Zachodniej, w których wysokości 
opłat różnią się w różnych strefach, powinno się poddać bardziej szczegółowej ana-
lizie dane strefy aby przewidywać ewentualne skutki. 

Analiza przedstawiła znaczący odsetek osób, które deklarowały rezygnację 
z parkowania w badanych rejonach, co przyczyni się na zmniejszenia ruchu dro-
gowego oraz skróci czas poszukiwania miejsca postoju.. Powstanie kolejnych stref, 
z pewnością wpłynie korzystnie na jednostki administracji publicznej i samorządo-
wej, poprzez zwiększenie wpływu z opłat za parkowanie, jeżeli zostanie utrzymana 
wysokość ściągalności opłat lub ona się zwiększy.
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