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Streszczenie. W artykule przedstawiono czynniki, które mogą mieć wpływ na kongestię ru-
chu w pobliżu parkingów. Autor artykułu przeprowadził także badania ankietowe wśród kierow-
ców pojazdów, które miały na celu sprawdzenie postrzegania wpływu parkingów wielkopowierzch-
niowych na kongestię ruchu na ulicach bezpośrednio przyległych do tych parkingów. Sprawdzono 
również długość przeciętnego wydłużenia czasu przejazdów obok dużych parkingów, na skutek 
zwiększenia kongestii ruchu, spowodowanej wjazdami lub wyjazdami z tych parkingów. Badania 
te wykonano dla różnych przedziałów czasowych. W wyniku badań stwierdzono, że obecność du-
żych parkingów w 63,31% przypadków ma wpływ na zwiększenie kongestii ruchu. Największe 
średnie wydłużenie czasu przejazdów obok dużych parkingów, wynoszące 12,59 minut zaobserwo-
wano w godz. 15.00 – 18.00, a najmniejsze (6,53 min.) w godz. 9.00 – 12.00. 

Słowa kluczowe: parking, badania parkingowe, postrzeganie przez kierowców kongestii 
ruchu, czynniki mające wpływ na kongestię ruchu

1. Wprowadzenie

Obserwowana od wielu lat, systematycznie wzrastająca liczba pojazdów, wy-
nosząca już około 628 pojazdów na 1000 mieszkańców [7, 19, 20], przy niedo-
statecznie rozbudowanej i często będącej w złym stanie infrastrukturze drogowej, 
stwarza nie tylko dla użytkowników samochodów, ale również dla władz i admini-
stratorów dróg określone problemy [7]. 

Istotna jest odpowiednia lokalizacja parkingów [10, 11, 15] wpływająca na 
ich wykorzystanie [9], ale również na kształtowanie zachowań kierowców doty-
czących wyboru środka transportu i jakość parkingów [13, 8, 12]. Do najważ-
niejszych wad związanych z większą liczbą samochodów zaliczyć można konge-
stię i pojawiające się, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, problemy 
ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych [9]. Problemy te przekładają się 
również na wzrastający nacisk mieszkańców na remonty starych i budowę nowych 
parkingów, o lepszej jakości [12, 10], wywierany na lokalne władze samorządo-
we oraz administratorów osiedli mieszkaniowych. Skutkuje to przekształceniami 
i zmianami w układach urbanistycznych miast oraz przyczynia się m. in. Do stop-
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niowej likwidacji terenów zielonych, zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej oraz 
budowy nowych i rozbudowy istniejących parkingów, zarówno tych, które prze-
znaczone są do obsługi mieszkańców, jak i obiektów ogólnodostępnych, niejedno-
krotnie wielkopowierzchniowych, jak np. mogące liczyć kilkaset, a nawet kilka 
tysięcy miejsc parkingi powierzchniowe lub wielokondygnacyjne zlokalizowane 
w pobliżu wielkich centrów handlowych. Istnienie takich obiektów, oprócz nie-
wątpliwych udogodnień do jakich można zaliczyć wzrost komfortu użytkowników 
pojazdów oraz skrócenie czasu i kosztów związanych z poszukiwaniem wolnego 
miejsca parkingowego, może skutkować zwiększeniem kongestii ruchu na ulicach 
przyległych, spowodowanej zwiększonym generowaniem liczby pojazdów wjeż-
dżających lub wyjeżdżających z takich obiektów w określonych porach. Kongestia 
wywołana położeniem dużych parkingów obok trasy przejazdu i jej postrzeganie 
przez kierowców stało się przedmiotem zainteresowania autora niniejszego artyku-
łu, realizowanych w ramach tematu [6]. 

Również inni autorzy dostrzegają problem. Parkingi, jako miejsca rozpoczęcia 
lub zakończenia podróży, stanowią istotny czynnik infrastruktury, mogący mieć 
wpływ na sprawne funkcjonowanie jej pozostały elementów. Problematykę ru-
chu wzbudzonego i tłumionego opisał Szarata A. [17]. Podaje on, że „…zmiany 
w obrazie ruchu są wywołane: zmianą parametrów infrastruktury transportowej 
objawiającej się wzrostem lub spadkiem przepustowości elementów sieci ulic oraz 
zdolności przewozowej transportu zbiorowego, zwiększeniem lub zmniejszeniem 
prędkości komunikacyjnej, poprawą lub pogorszeniem płynności ruchu, zmianą 
w dostępności miejsca postojowego na parkingu…”.

Jednocześnie brak możliwości pozostawienia samochodu w pobliżu celu podró-
ży oraz przeciążenie i zatłoczenie ulic wiodących do centrum miasta, są najważ-
niejszymi czynnikami wpływającymi na wybór innego rodzaju parkingów, jakimi 
są, zwykle oddalone od centrum miasta, parkingi typu Park & Ride [16]. Z kolei 
zagadnienie pomiaru i modelowania potencjałów ruchotwórczych obiektów biuro-
wych, w tym pochodzących od liczby miejsc parkingowych należących do obiektu 
biurowego, podjęli Chacaga E., Rudnicki A., Sroka R. [2]. 

2. Problem badawczy i cel badań

Celem badań było przede wszystkim: 
1) identyfikacja czynników mogących mieć wpływ na kongestię ruchu na uli-

cach w pobliżu parkingów,
2) określenie stopnia odczuwalności kongestii ruchu w pobliżu dużych parkin-

gów,
3) określenie przedziałów czasu, w których obserwuje się największe nasilenie 

ruchu w pobliżu dużych parkingów,
4) określenie odczuwalnego wydłużenia czasu przejazdu obok dużych parkin-

gów. 
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3. Hipoteza badawcza

Założono wstępnie hipotezę mówiącą, że wielkie parkingi, położone w mieście, 
są źródłem generowania lub absorpcji ruchu pojazdów i w związku z tym mają 
wpływ na powstawanie kongestii na ulicach do nich przyległych oraz jej postrze-
gania przez kierowców. 

4. Zakres badań i metoda badawcza

W celu sprawdzenia odczuwalności przez kierowców kongestii ruchu w pobliżu 
dużych parkingów, zlokalizowanych w miastach, oraz określenia pór jej najwięk-
szego nasilenia i wydłużeń czasów związanych z przejazdem obok tego typu obiek-
tów, autor przeprowadził badania pierwotne, wykorzystując metodę kwestionariu-
szy ankietowych, rozdawanych kierowcom, mające na celu sprawdzenie analizo-
wanych zjawisk. Po wyeliminowaniu odpowiedzi niekompletnych lub błędnych, 
do dalszych analiz wzięto pod uwagę 387 kwestionariuszy. Badania wykonano 
zakładając 95% poziom ufności i 5% dopuszczalny błąd oszacowania. Zadaniem 
badanych był wybór jednej z kilku zaproponowanych odpowiedzi lub, w przy-
padku niektórych pytań, podanie swojego wariantu. Strukturę osób poddanych 
badaniom, ze względu na miejsce zamieszkania, przedstawiono na rysunku 1. 

Struktura badań ze względu na płeć przedstawiała się następująco: około 
35,66% przebadanych osób stanowiły kobiety oraz około 64,34% mężczyźni. 

Innymi sprawdzanymi parametrami, istotnymi ze względu na niepublikowane 
w tej części zagadnienia, były: wykształcenie, wiek, status oraz dochody respon-
dentów. Sprawdzano również długość uprawnień kierowców do prowadzenia po-
jazdów. Średnia deklarowana przez respondentów liczba lat, od których prowadzą 
pojazdy wynosiła 9,95 roku. 

W czasie badań sprawdzono też liczbę osób oraz liczbę pojazdów we wspól-
nym gospodarstwie domowym. Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym 

36,43%

17,57%9,82%6,98%

3,88%
2,84%

20,93%

1,55%

Rys. 1. Miejsce zamieszkania

wieś miasto do 50 tys. mieszkańców

miasto 50 tys. do 150 tys. mieszkańców miasto 150 tys. do 250 tys. mieszkańców

miasto od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców miasto od 500 tys. do 750 tys. mieszkańców

miasto od 750 tys. do 1 mln mieszkańców  miasto powyżej 1 mln mieszkańców 



200 Parkitny W.

wyniosła 3,83 osób, natomiast średnia liczba samochodów 2,02 pojazdów/gospo-
darstwo. Największa liczba pojazdów w badanej próbie wyniosła 8 samochodów/
gospodarstwo. 

Aby sprawdzić doświadczenie kierowców w prowadzeniu pojazdów, a pośred-
nio również problemów związanych z parkowaniem samochodów, zadano pyta-
nie o sposób korzystania z pojazdu. Prawie połowa kierowców zadeklarowała, 
że pojazd jest wykorzystywany przeważnie do jazdy na zakupy lub do wyjazdów 
związanych z wolnym czasem. Drugim najczęściej wymienianym sposobem było 
korzystanie z samochodów nie tylko w sposób podany powyżej, ale również do 
dojazdów obligatoryjnych, do pracy lub szkoły. Dla około 9,56% badanych sa-
mochód to narzędzie pracy. Prawie 0,52% kierowców deklarowało używanie auta 
w inny sposób (rys. 2). Założono, że w przypadku osób, dla których samochód jest 
narzędziem pracy, dojeżdżają nim również do pracy oraz wykorzystują je do jazdy 
na zakupy oraz w czasie wolnym. Podobnie osoby, które wykorzystują pojazd do 
dojazdów do pracy lub szkoły, jeździ nim również po zakupy i w czasie wolnym. 

5. Identyfikacja czynników mogących mieć wpływ na występowanie kon-
gestii ruchu na ulicach przylegających do parkingów

Wg M. Jacyny [5]: „…kongestią ruchu nazywamy sytuacje prowadzące do 
strat czasu wynikających ze wspólnego użytkowania drogi (elementu, infrastruk-
tury systemu transportowego) przez wiele pojazdów tworzących potok ruchu…”. 
Przez kongestię ruchu określa się więc nagromadzenie, zatłoczenie dróg, spowodo-
wane dużą liczą pojazdów, przemieszczających się po drodze, której stopień wyko-
rzystania pojemności jest bliski wyczerpaniu. Ze względu na manewry związane ze 
zjazdem na parking z ulicy głównej lub włączaniem się do ruchu po zakończeniu 
parkowania, niejednokrotnie taka sytuacja występuje również w pobliżu parkin-
gów. Przeprowadzając analizę położenia parkingu ze względu na kongestię ruchu, 
należy dokonać identyfikacji czynników mogących ją wywołać. Do najważniej-

9,56%

43,67%

46,25%

0,52%

Rys. 2. Sposób korzystania z samochodu

samochód to narzędzie pracy

samochód jest wykorzystywany przeważnie do dojazów do szkoły lub pracy

samochód wykorzystywany jest przeważnie do jazdy na zakupy lub w czasie wolnym

inne
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szych czynników zwiększających kongestię ruchu w rejonie parkingów zaliczyć 
można m. in.:

- liczbę pasów ruchu na drodze głównej,
- ograniczenia prędkości na drodze głównej,
- duży spadek podłużny ulic,
- występowanie łuków ulic,
- szerokość pasów ruchu, 
- organizację ruchu na drodze przyległej do parkingu,
- nieodpowiednie oznakowanie ulic,
- bliskość przejść dla pieszych,
- słabą widoczność ulicy lub jej oznakowań, wynikającą z jej ukształtowania,
- otoczenie ulicy,
- nietypowość odcinka łączącego parking z ulicą główną,
- duże natężenie ruchu na drodze głównej,
- częste występowanie kolizji w rejonie parkingu,
- sąsiedztwo skrzyżowań ulic,
- sąsiedztwo przystanków autobusowych lub tramwajowych,
- rodzaj nawierzchni ulicy,
- czystość i przyczepność nawierzchni ulicy,
- oświetlenie ulicy,
- nieodpowiednie sterowanie ruchem na drodze wyjazdowej z parkingu i dro-

dze głównej,
- niesprawną sygnalizację świetlną,
- zapotrzebowanie na korzystanie z ulic,
- parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych w pobliżu parkingu, 

zmniejszające przepustowość ulicy,
- prace drogowe prowadzone na ulicy głównej lub dojazdowej do parkingu,
- słabą widoczność ulicy lub jej oznakowań, wynikającą z warunków atmosfe-

rycznych,
- brak umiejętności, nieznajomość przepisów i nieodpowiednie zachowania 

kierujących samochodami, zarówno tych, którzy wjeżdżają lub opuszczają 
parking, jak i kierujących pojazdami na drodze głównej [4, 18]. 

6. Analiza wyników badań dotyczących postrzegania kongestii ruchu 
w pobliżu parkingów

Badania dotyczyły m. in. sprawdzenia stopnia korzystania z parkingów ogól-
nodostępnych, które zdefiniowano na potrzeby badań jako wydzielone miejsca 
przeznaczone do jednoczesnego parkowania wielu pojazdów, z wyjątkiem parko-
wania przykrawężnikowego na ulicy, których przykładem mogą być m. in.: duże 
parkingi płatne w centrach miast, parkingi przy hipermarketach i centrach han-
dlowych, parkingi przy centrach biurowych, parkingi wielopoziomowe itd. Prawie 
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80% badanych zadeklarowało, że korzysta z nich co najmniej 1 raz w tygodniu lub 
częściej. Niecałe 5% korzysta z parkingów ogólnodostępnych rzadziej niż jeden raz 
na miesiąc (rys. 3). 

Wynikająca z badań duża częstotliwość korzystania z parkingów ogólnodostęp-
nych, może świadczyć o dużym doświadczeniu badanych i przedstawionej w dal-
szej części opracowania znajomości doznawanych przez nich w trakcie zwykłego 
używania pojazdów zjawisk, dotyczących kongestii ruchu w pobliżu dużych par-
kingów. 

Zasadniczą częścią badań było sprawdzenie, czy położenie dużych parkingów 
w mieście może być powodem zwiększenia postrzeganej przez kierowców konge-
stii ruchu. W tym celu, podobnie, jak przedstawiono to powyżej, przeprowadzono 
badania ankietowe, w których pytano o sposób postrzegania kongestii, wynikający 
z umiejscowienia dużych parkingów w pobliżu ulic. W wyniku badań otrzymano 
wyniki mówiące o tym, że 63,31% osób ankietowanych zauważyła zwiększenie 
kongestii ruchu na ulicach przyległych do dużych parkingów. 

Średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych parkingów 
(rys. 4) zauważyło: 

1. w godzinach 6.00 - 9.00 około 43,7% osób,
2. w godzinach 9.00 – 12.00 około 38,17 % osób,
3. w godzinach 12.00 – 15.00 około 41,44 % osób,
4. w godzinach 15.00 – 18.00 około 60,27 % osób,
5. w godzinach 18.00 – 21.00 około 32,89 % osób. 
Osoby, które nie potrafiły określić wydłużenia czasu przejazdów obok dużych 

parkingów, nie doświadczyły przejazdów w podanych godzinach lub nie udzieliły 
odpowiedzi stanowiły: 

1. w godzinach 6.00 - 9.00 około 3,62 % osób,
2. w godzinach 9.00 – 12.00 około 3,88 % osób,
3. w godzinach 12.00 – 15.00 około 3,36 % osób,
4. w godzinach 15.00 – 18.00 około 4,39 % osób,
5. w godzinach 18.00 – 21.00 około 3,36% osób. 

28,68%

12,40%

19,38%

19,38%

8,27%

6,98%
4,91%

Rys. 3. Częstotliwość kor zystania z par kingów 
ogólnodostępnych

codziennie średnio co drugi dzień średnio 2 razy w tygodniu

średnio 1 raz w tygodniu średnio 1 raz na 2 tygodnie średnio 1 raz na miesiąc

rzadziej niż 1 raz na miesiąc
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Jak widać z rys. 4 największe nasilenie ruchu oraz kongestię ruchu pojazdów 
w pobliżu dużych parkingów zaobserwowano w godz. 6.00-9.00 oraz 15.00-18.00. 
Godziny te pokrywają się z godzinami szczytu porannymi oraz popołudniowymi, 
związanymi w dużej mierze z dojazdami obligatoryjnymi do szkół, uczelni pracy, 
można więc przypuszczać, że zatłoczenie ulic częściowo jest skutkiem położenia 
parkingu w danym miejscu. 

Na rys. 5 przedstawiono średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok 
dużych parkingów. Wynosiło ono:

1) w godzinach 6.00-9.00 około 8,74 min,
2) w godzinach 9.00-12.00 około 6,53 min,
3) w godzinach 12.00-15.00 około 8,94 min,
4) w godzinach 15.00-18.00 około 12,59 min,
5) w godzinach 18.00-21.00 około 6,73 min. 

Powyższe dane obliczono uwzględniając tylko odpowiedzi osób, które takie 
wydłużenie czasu przejazdów zauważyły. 

Rys. 6 zawiera średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych 
parkingów, przy czym do obliczeń wzięto pod uwagę odpowiedzi wszystkich osób, 
również tych, które nie odczuwają zwiększenia długości przejazdu na ulicach są-
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Rys. 4. Pr ocent osób, któr e zauważyły wydłużenie czasu 
pr zejazdu obok dużych par kingów
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Rys. 5. Śr ednie odczuwalne pr zez r espondentów wydłużenie 
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów 

(śr ednia z ocen osób, które w poszczególnych pr zedziałach 
czasowych takie wydłużenie zauważyła)
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siadujących z wjazdami i wyjazdami z parkingów. Jak widać proporcje wydłużeń 
czasu przejazdu obok dużych parkingów są zbliżone do poprzedniego wykresu. 

Średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych parkingów we 
wszystkich badanych przedziałach czasu, czyli w godzinach: 6.00 - 9.00, 9.00 - 
12.00, 12.00 - 15.00, 15.00 - 18.00, 18.00 - 21.00, podane przez osoby, które 
zauważyły zwiększenie kongestii ruchu na ulicach przyległych do dużych parkin-
gów, wynosiło w przypadku kobiet 17,13 minuty, a w przypadku mężczyzn 20,12 
minut. 

Rysunki 7 i 8 przedstawiają średnie zaobserwowane wydłużenia czasów prze-
jazdu w przypadku kobiet (rys. 7) oraz mężczyzn (rys. 8) w poszczególnych prze-
działach czasu. W obu grupach największe wydłużenia czasu przejazdu wystę-
puje w godzinach szczytu porannego (godz. 6.00 – 9.00) oraz popołudniowego 
(w godz. 15.00 – 18.00), czy czym w każdym z badanych przedziałów czasu dłu-
gość wydłużeń czasów przejazdów podawane przez mężczyzn jest większa niż ta, 
którą postrzegają kobiety. 
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Rys. 6. Śr ednie odczuwalne pr zez r espondentów wydłużenie 
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów 
(śr ednia z  wszystkich badanych, któr zy udzielili odpowiedzi)
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Rys. 7. Śr ednie zaobserwowane pr zez kobiety wydłużenie 
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów
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Średnie odczuwalne wydłużenie czasu przejazdu obok dużych parkingów we 
wszystkich badanych przedziałach czasu, czyli w godzinach: 6.00 - 9.00, 9.00 - 
12.00, 12.00 - 15.00, 15.00 - 18.00, 18.00 - 21.00, podane przez osoby, które 
zauważyły zwiększenie kongestii ruchu na ulicach przyległych do dużych parkin-
gów, wynosiło w przypadku kobiet 17,13 minuty, a w przypadku mężczyzn 20,12 
minut. 

7. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone badania potwierdziły sformułowaną na wstępie hipotezę.
Wykonane i przeprowadzone analizy wskazują, że postrzeganie największej 

kongestii ruchu w pobliżu parkingów zaobserwowano w godz. 6.00 – 9.00 oraz 
15.00 – 18.00. Godziny te pokrywają się z godzinami szczytu porannymi i popo-
łudniowymi, związanymi w dużej mierze z dojazdami obligatoryjnymi do szkół, 
uczelni i pracy. Wyniki nieco odbiegają do badań wykonanych przez Gacę S. 
w Krakowie i Lublinie w pobliżu dużych obiektów parkingowych należących do 
sieci handlowych, gdzie zaobserwowano przesunięcie większego natężenia ruchu 
i wynikającej stąd kongestii w kierunku godzin wieczornych. Wykresy godzino-
wych natężeń ruchu wjazdowego do obiektów MAKRO w Krakowie i Lublinie 
wykazały największą liczbę pojazdów w godz. 18.00 – 20.00, natomiast wykresy 
godzinowych natężeń ruchu wyjazdowego do wyżej wymienionych obiektów wy-
kazały największą liczbę pojazdów w godz. 19.00 – 21.00. Zestawienie rejestro-
wanych natężeń ruchu wjazdowego i wyjazdowego z parkingu przy supermarkecie 
Geant w Krakowie w dzień roboczy wykazało największą liczbę wjazdów w godz. 
18.00 – 19.00, a wyjazdów w godz. 19.00 – 20.00, natomiast w sobotę zaobser-
wowano największa liczbę wjazdów w godz. 16.00 – 19.00, a wyjazdów w godz. 
18.00 – 19.00 [3]. 

Wyniki podawane przez Albrichta S., Górnikiewicza M., Ciepielę P. [1] przed-
stawiające udział ruchu wjazdowego związanego z centrum „Geant” w potoku na 
ul. Bora Komorowskiego w Krakowie wskazują na następującą strukturę ruchu: 
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Rys. 8. Śr ednie zaobserwowane pr zez mężczyzn wydłużenie 
czasu pr zejazdu na dr ogach pr zyległych do dużch par kingów
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17% w godz. 15.00 - 16.00, 20% w godz. 16.00 –17.00, 22% w godz. 17.00 – 
18.00,  21% w godz. 18.00 – 19.00, 23% w godz. 19.00 – 20.00 [1]. 

Zaobserwowane rozbieżności mogą pochodzić stąd, że przytoczone w artyku-
le dane są wynikiem badań subiektywnych odczuć kierujących pojazdami, do-
tyczących ogólnej sytuacji ruchowej w pobliżu dużych obiektów parkingowych. 
Nie mierzono tutaj czasów, ani nie badano zjawisk ruchowych koncentrujących 
się wokół jednego, konkretnego parkingu. Stąd też podawane czasy wydłużenia 
przejazdów obok dużych parkingów są czasami szacunkowymi. Na ich wielkość 
może mieć wpływ nie tylko obecność danego parkingu w pobliżu ulicy do nie-
go przylegającej, ale również ogólna sytuacji ruchowa w danym mieście. Zwraca 
jednak uwagę fakt dużej zgodności wyników badań między poszczególnymi gru-
pami respondentów i przedziałami czasów ich dotyczących. W tej sytuacji niepo-
kojącym dla płynności ruchu może być otwieranie nowych obiektów handlowych 
z bardzo dużą liczbą miejsc parkingowych w ścisłych centrach miast, gdzie wy-
stępuje ciasna, zabytkowa zabudowa, jak np. galeria handlowa na dawnym placu 
dworcowym w Katowicach. Obiektów takich może przybywać. W bieżącym roku 
otwarto w kraju 9 nowych hipermarketów. Zwiększa się również liczba obiektów 
o mniejszej powierzchni parkingowej, która jednak może być generatorem ruchu. 
Zwraca uwagę duża ekspansja dyskontów handlowych, których obecnie jest około 
3000, jednak możliwości rynku szacuje się na około 5000. Można przypuszczać, 
że część z nich będzie położona w centrach miast, przy głównych ulicach i z bardzo 
dobrą dostępnością do parkingów. 

Postulowane niejednokrotnie przez społeczności lokalne plany budowy dużych 
parkingów, mające być odpowiedzią na wzrastający popyt na powierzchnię par-
kingową, zgłaszany przez mieszkańców, mogą doprowadzić do jeszcze większego 
nasilenia kongestii ruchu i wydłużenia czasów przejazdów. Rozwiązaniem może 
być budowa mniejszych, rozproszonych parkingów, mających dostęp nie do jednej, 
ale kilku ulic, okalających daną dzielnicę lub udostępnienie niewykorzystanych 
po godzinach pracy miejsc parkingowych, przeznaczonych do obsługi obiektów 
użyteczności publicznej takich jak np. szkoły, uczelnie, biura, urzędy itd. [9], [14]. 
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