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Streszczenie: Artykuł prezentuje wnioski oparte na wynikach własnych 
badań przeprowadzonych w obszarze śródmieścia Krakowa w zakresie 
deficytu miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczególno-
ści ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności przestrzeni par-
kingowej centralnych obszarów dużych miast. Na podstawie przeglą-
du literatury oraz przeprowadzonych badań ankietowych i pomiarów 
terenowych ustalono, że w rejonach o słabej dostępności wolnej prze-
strzeni parkingowej (centrach dużych miast) występuje ruch związany 
wyłącznie z poszukiwaniem wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu. 
Ruch związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego jest przemiesz-
czeniem wymuszonym, zależnym od aktualnej sytuacji parkingowej 
obszaru, potęgującym (często występujące w obszarach śródmieścia) 
zatłoczenie sieci ulicznej. Udział ruchu motywowanego poszukiwaniem 
wolnego stanowiska w ruchu ogólnym jest zróżnicowany, a koszty po-
noszone przez użytkowników systemu transportowego, generowane 
przez te przemieszczenia, niepotrzebnie zwiększają poziom kosztów po-
chodzących z transportu.Na podstawie przeprowadzonych badań i ana-
liz oszacowano koszty ekonomiczne czasu traconego przez kierowców 
i pasażerów podczas wykonywania przejazdów generowanych poszu-
kiwaniem wolnego stanowiska parkingowego, koszty eksploatacji ich 
pojazdów, a także poziom oraz koszty emisji zanieczyszczeń powietrza. 
Wyznaczone wartości strat i kosztów ekonomicznych, będące skutkiem 
przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia wolnego miejsca do zapar-
kowania w skali roboczego tygodnia, miesiąca lub roku stanowią bar-
dzo duże straty i wskazują poziom oszczędności, którą można osiągnąć, 
eliminując lub choćby zmniejszając liczbę samochodów przemieszcza-
jących się tylko i wyłącznie w tym celu po ulicach śródmieścia. Koszty 
ponoszone w procesie poszukiwania stanowiska porównano z przecięt-
nymi kosztami podróży do centrum miasta samochodem indywidual-
nym oraz środkiem komunikacji publicznej.
Słowa kluczowe: parkowanie, strefa płatnego parkowania, koszty 
transportu, ochrona środowiska.

Konsekwencje zmiany dostępności  
przestrzeni parkingowej we wrażliwych 
obszarach centrów miast1

Wprowadzenie
W sytuacji ciągłego wzrostu natężenia ruchu pojazdów, 
śródmiejskie obszary miast zmagają się z wieloma pro-
blemami, wśród których jednym z podstawowych jest 
niedostateczna liczba dostępnych (wolnych) miejsc par-
kingowych. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem tego 
problemu jest ograniczenie popytu na miejsca parkingowe, 
czyli ograniczenie liczby podróży wykonywanych do cen-
trum miasta samochodem indywidualnym. Możliwymi są 
także inne metody doraźne – utworzenie nowej lub popra-
wa wykorzystania istniejącej infrastruktury parkingowej. 
Wszystkie wymienione rozwiązania mają na celu poprawę 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2018.

dostępności wolnej przestrzeni parkingowej dla potencjal-
nego użytkownika.

Ograniczenie popytu na parkowanie (ograniczenie licz-
by podróży wykonywanych do centrum miasta samocho-
dem indywidualnym) może zostać wymuszone przez szereg 
działań (ograniczeń lub zachęt), mających doprowadzić do 
zmiany udziału wykorzystania samochodu w podziale za-
dań przewozowych. Działania takie są często realizowane 
przez urzędy w skali miasta, ale także w poszczególnych 
instytucjach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach 
pracy – które generują istotny ruch w podróżach obligato-
ryjnych. 

Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych jest 
z kolei – w obszarze centrum miasta – rozwiązaniem trud-
nym do wprowadzenia, głównie ze względu na ogranicze-
nie dostępnej powierzchni, którą można przeznaczyć pod 
dodatkowe miejsca parkingowe. W związku z tym naj-
większy potencjał dostrzega się w poprawie wykorzystania 
infrastruktury już istniejącej. 

W rozważaniach prowadzonych nad zwiększeniem do-
stępności do miejsc parkingowych w sytuacji ogólnego nie-
doboru wolnej przestrzeni parkingowej i oczekiwanych 
skutków tego rozwiązania pod dyskusję poddaje się nastę-
pujące kwestie:

Zwiększenie wykorzystania istniejącej powierzchni par-
kingowej – przykładowo, poprzez skrócenie średniego czasu 
parkowania – pozwala na obsługę większej liczby parkują-
cych samochodów w określonym czasie, ale może skutkować 
także dodatkową liczbą podróży wykonywanych samocho-
dem, generowaną ogólną poprawą dostępności do tych ele-
mentów infrastruktury. Składać się będą na nie podróże wy-
konywane dotychczas środkami transportu zbiorowego oraz 
nowe podróże, które w poprzednich warunkach nie odbyły-
by się (tzw. ruch wzbudzony) [1]. Wskutek tego poprawa 
dostępności miejsc parkingowych może powodować zwięk-
szenie natężenia ruchu w przyległej sieci ulicznej. Efekt ten 
(w zakresie infrastruktury parkingowej) nie został potwier-
dzony badaniami w warunkach polskich2 – w literaturze po-
jawia się problematyka wpływu dostępności do infrastruktu-
ry parkingowej obszaru na ogólnie rozpatrywany podział 
zadań przewozowych, a konkretnie na procentowy udział 
podróży wykonywanych samochodem indywidualnym 

2 Udowodniony wynikami badań został natomiast ruch wzbudzony, wynikający 
z rozbudowy infrastruktury transportowej: drogowej bądź dla komunikacji zbio-
rowej [1].
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w liczbie wszystkich podróży wykonywanych do tego obsza-
ru. Liczba dostępnych miejsc parkingowych u celu podróży 
jest jednym z czynników determinujących wybór samochodu 
jako środka transportu [2], [3], [4], tak więc poprawa do-
stępności do infrastruktury parkingowej, poprzez budowę 
nowych lub lepsze wykorzystanie istniejących parkingów, 
może wpłynąć na zwiększenie potoków ruchu w analizowa-
nym obszarze. Opinię tę potwierdzają również autorzy litera-
tury zagranicznej, m.in. [5], [6].

Równolegle, zwiększenie dostępności wolnych miejsc 
parkingowych, w sytuacji jej niedostatku w danym obsza-
rze, może mieć także skutek odwrotny. Autorzy literatury 
zagranicznej zwracają uwagę, że w obszarach miejskich, 
gdzie występują liczne problemy parkingowe (kierowcy 
mają trudność znalezienia wolnego miejsca parkingowego 
do zaparkowania samochodu) można zauważyć ruch zwią-
zany wyłącznie z poszukiwaniem miejsca parkingowego 
(tzw. search traffic) [6], [7]. W związku z tym zmniejszenie 
deficytu miejsc parkingowych może zmniejszyć wielkość 
potoku pojazdów przemieszczających się wyłącznie w po-
szukiwaniu wolnego miejsca parkingowego i wskutek 
tego lokalnie poprawić warunki ruchu. 

Określenie skutków zwiększenia liczby dostępnych dla 
użytkownika miejsc parkingowych w sytuacji ogólnego 
niedoboru wolnej przestrzeni parkingowej w miastach po-
winno rozwiać wątpliwości dotyczące kierunków kształto-
wania polityki parkingowej i dać odpowiedź na pytanie, co 
jest lepsze: ograniczanie liczby miejsc parkingowych (przy 
spodziewanym zmniejszeniu liczby podróży odbywanych 
do centrum, jednak przy wzroście search traffic) czy tworze-
nie lub poprawa wykorzystania istniejących miejsc parkin-
gowych (przy spodziewanym ruchu wzbudzonym, lecz przy 
zmniejszeniu liczby podróży w ramach search traffic)? 

Stwierdzenie występowania ruchu związanego wyłącz-
nie z poszukiwaniem miejsca parkingowego oraz jego 
zmniejszenia w wyniku poprawy dostępności miejsc par-
kingowych (ograniczenia deficytu) we wrażliwych obszarach 
polskich miast (co stanowi główny cel analiz prowadzonych 
przez autora) jest pierwszym krokiem tej rozbudowanej ana-
lizy. Stąd w artykule przedstawiono wnioski w aktualnej 
problematyce deficytu miejsc parkingowych oraz możli-
wych skutków ingerencji w poziom dostępności przestrzeni 
parkingowej centralnych obszarów dużych miast, oparte na 
wynikach własnych badań przeprowadzonych w obszarze 
śródmieścia Krakowa. 

Na podstawie analizy liczby pojazdów krążących w po-
szukiwaniu wolnego miejsca parkingowego oszacowano 
koszty ponoszone przez użytkowników systemu transpor-
towego oraz otoczenie, generowane podczas poszukiwania 
wolnego stanowiska do zaparkowania. Oszacowano war-
tość czasu traconego przez kierowców oraz pasażerów 
krążących  w poszukiwaniu wolnego miejsca, koszty 
eksploatacji ich pojazdów, a także poziom oraz koszty 
emisji zanieczyszczeń powietrza. Koszty ponoszone w proce-
sie poszu  kiwania stanowiska porównano z przeciętnymi 
kosztami podróży do centrum miasta samochodem indywi-
dualnym oraz środkiem komunikacji publicznej.

Ruch związany z poszukiwaniem wolnego  
miejsca parkingowego
Kwestie dotyczycące ruchu generowanego koniecznością 
poszukiwania przez kierowców wolnego miejsca do zapar-
kowania pojazdu, pojawiającego się w obszarach o dużym 
deficycie miejsc parkingowych, nie są poruszane w lite-
raturze polskiej. W publikacjach autorów zagranicznych 
natomiast dyskusje związane z omawianym zagadnieniem 
pojawiają się stosunkowo często, właściwie od czasu popu-
laryzacji podróży z wykorzystaniem indywidualnego sa-
mochodu osobowego – prawdopodobnie pierwsza z prac, 
w których poruszono kwestię k rążących  pojazdów po-
wstała w 1927 roku [6], [7].

Według autorów [8] ostatni etap każdej podróży, która 
nie kończy się na rezerwowanym lub prywatnym (własnym) 
parkingu, to proces poszukiwania miejsca do zaparkowania 
samochodu. Kierowcy przemieszczają się w sieci ulic w pobli-
żu obiektu będącego celem podróży, oczekując na zwolnienie 
miejsca lub szukając miejsca wolnego (oddalając się przy tym 
stopniowo od miejsca docelowego lub krążąc  w pobliżu). 
Proces poszukiwania kończy się najczęściej w momencie, gdy 
kierowca zaparkuje lub nie znajdzie wolnego stanowiska 
w obszarze o akceptowalnej przez niego odległości od osta-
tecznego celu podróży (którą będzie musiał pokonać pieszo). 

Wyniki opublikowanych badań pokazują, że udział ruchu 
związanego z poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowe-
go jest bardzo zróżnicowany, co wskazuje na jego dużą zależ-
ność od wielu czynników – przede wszystkim przestrzen-
nych. Najbardziej popularnym w ostatnim czasie źródłem 
danych dotyczących pojazdów krążących  wydaje się być 
praca [6], w której autor zestawił rezultaty 16 różnych badań 
dotyczących omawianego rodzaju ruchu. Zaprezentowane 
wyniki pochodzą z różnych krajów, są efektem różnego typu 
badań, przeprowadzonych w różnych okresach czasu, w la-
tach pomiędzy 1927 i 2001, na różnych próbach użytkowni-
ków, w zróżnicowanych funkcjonalnie i przestrzennie obsza-
rach. Udział ruchu generowanego poszukiwaniem wolnego 
miejsca parkingowego w ruchu ogólnym, będący wynikiem 
badań zestawionych w ww. pracy, przyjmuje wartości z prze-
działu 8–74%, natomiast czas poszukiwania miejsca parkin-
gowego przyjmuje wartości z przedziału 3,5–13,9 min. 
Udział pojazdów krążących w ruchu ogólnym oraz czas poszu-
kiwania miejsca parkingowego, ustalony na podstawie zebra-
nych przez autora [6] wyników, został uśredniony (odpo-
wiednio 30% i 8,1 min) i spopularyzowany w literaturze 
branżowej (przykładowo w [9]), co wg autorów wielu publi-
kacji, m.in. [8], stanowi znaczną nadinterpretację wyników. 
Według nich zebrane i przedstawione w [6] wyniki nie mogą 
być uśredniane ze względu na zbyt dużą różnorodność oko-
liczności przeprowadzanych pomiarów (obszar badania, przy-
jęta metodyka), a często również zbyt małą próbę badawczą.

W zawiązku z brakiem informacji dotyczących ruchu 
generowanego poszukiwaniem miejsca parkingowego 
w warunkach polskich za zasadne uznano podjęcie próby 
jego weryfikacji oraz analizy jego parametrów. Prace ba-
dawcze obejmowały dwa etapy badania ankietowego oraz 
pomiary terenowe polegające na rejestrowaniu oraz identy-
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fikacji ścieżek ruchu pojazdów, przeprowadzone w obra-
nym poligonie badawczym w śródmieściu Krakowa. 
Szczegółowe wyniki badania opisano w [10] – poniżej ze-
stawiono najważniejsze wnioski z analizy.

Wyniki przeprowadzonego badania
W pierwszym etapie przeprowadzono dwie serie badań an-
kietowych, których głównym celem była identyfikacja zjawi-
ska realizowania przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia 
wolnego miejsca parkingowego przy ulicy (przykrawężniko-
wego) przez kierowców. Badania przeprowadzono w rejonie 
ulicy Szlak oraz ulic: Warszawskiej, Pędzichów i Helclów 
w Krakowie w październiku 2016 roku. Całość obszaru 
znajduje się w śródmiejskiej części miasta i w dniu roboczym 
obowiązuje tam strefa płatnego parkowania (w okresie ba-
dania strefa P1 – od 8 stycznia 2018 roku obszar ten nale-
ży do nowej podstrefy P1 II [11]). Na podstawie wyników 
przeprowadzonego ankietowania ustalono, że w zdefiniowa-
nym poligonie badawczym występuje zjawisko krążen ia 
pojazdów, których kierowcy poszukują wolnego miejsca do 
zaparkowania. Wśród 150 ankietowanych osób 59 zadekla-
rowało swój ostatni przejazd, jako kwalifikujący się do ww. 
kategorii k rążących  pojazdów, co stanowi 39,3% wszyst-
kich ankietowanych. Dodatkowo 93,3% wszystkich zapy-
tanych osób stwierdziło, że w sytuacji, gdy u celu podróży 
nie ma wolnego miejsca parkingowego, poszukuje miejsca 
w pobliżu celu za  wsze lką  cenę :  k rąży  w oczekiwa-
niu na wolne stanowisko lub parkuje na najbliższym wolnym 
miejscu przy sąsiedniej ulicy, natomiast 6,7% ankietowanych 
szuka miejsca na pobliskim wydzielonym parkingu. 

Badania ankietowe rozszerzono o pomiary terenowe, 
polegające na rejestracji filmowej pojazdów parkujących 
w obszarze oraz przejeżdżających przez wyznaczone prze-
kroje ulic. Przeprowadzono dwie niezależne serie badania 
terenowego, których celem była:

•	 weryfikacja udziału pojazdów krążących w ruchu 
ogólnym analizowanego obszaru,

•	 równoległa weryfikacja i analiza wskaźników parko-
wania w obszarze.

Aby rozpatrywać dane dotyczące krążących pojazdów 
w kontekście sytuacji parkingowej w ww. obszarze, zapis wi-
deo podzielono na dwie sekcje – sekcja pierwsza obejmowała 
grupę kamer, które rejestrowały wymianę pojazdów na miej-
scach parkingowych, natomiast sekcja druga to kamery reje-
strujące (równolegle z rejestracją manewrów parkowania) 
pojazdy przejeżdżające przez wyznaczone przekroje ulic.

Najważniejsze przyjęte założenia do metodyki przepro-
wadzonych pomiarów wideo:
1. Badanie przeprowadzono w ciągu dwóch typowych dni 

roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00 (okres filmo-
wania ruchu został podyktowany możliwościami odczy-
tu danych z zapisu wideo – przed godziną 8:00 i po 
godzinie 15:00, ze względu na warunki widoczności 
w porze jesiennej numery rejestracyjne poszczególnych 
pojazdów były słabo widoczne). 

2. Zakres pomiaru terenowego obejmował ulicę Szlak.

Wyniki pomiarów parkowania wskazały bardzo dużą 
zajętość dostępnej przestrzeni parkingowej analizowanego 
obszaru. Średni udział wolnych miejsc parkingowych wy-
niósł w całym okresie analizy (8:00–15:00) dokładnie 5%. 
Średni czas parkowania pojazdów to 121 minut, przy czym 
pojazdy parkujące tam przez okres krótszy niż 5 minut sta-
nowiły 20%, natomiast samochody parkujące dłużej niż 7 
godzin – 11% wszystkich zarejestrowanych parkujących 
pojazdów. Średnia wartość wskaźnika rotacji parkingowej 
dla całego okresu analizy (w całym analizowanym obszarze) 
wyniosła 3,33 pojazdu na 1 miejsce parkingowe, natomiast 
wartość wskaźnika rotacji pojazdów w godzinie o najwięk-
szym napełnieniu powierzchni parkingowej (8:00–9:00) 
wyniosła 1,20 pojazdu na 1 miejsce parkingowe.

W opisanych wyżej warunkach parkowania, na pod-
stawie wyników pomiarów ruchu pojazdów ustalono, że 
pojazdy zidentyfikowane, jako przemieszczające się w po-
szukiwaniu wolnego miejsca parkingowego, wykonały 
10,4% wszystkich zidentyfikowanych przejazdów. Średni 
czas tracony przez kierowcę na poszukiwanie wolnego 
miejsca parkingowego oszacowano na 9 min 56 sek. (sza-
cowany czas maksymalny: 45 min) – przy czym dla 
64,9% pojazdów zakwalifikowanych do kategorii pojaz-
dów krążących czas poszukiwania oszacowano na niższy 
od średniej. Łącznie wszystkie zidentyfikowane pojazdy 
krążące w sieci spędziły na poszukiwaniu wolnego stano-
wiska 46 godzin i 42 minuty.

Koszty ekonomiczne generowane poszukiwaniem  
miejsca parkingowego
Na podstawie uzyskanych wyników badań i pomiarów ru-
chu związanego z poszukiwaniem miejsca parkingowego 
podjęto próbę szacunku kosztów poniesionych przez kie-
rowców oraz ich pasażerów, ale także ich otoczenie – wyni-
kających z faktu realizowania ruchu w poszukiwaniu miej-
sca parkingowego w sieci ulicznej analizowanego poligonu 
badawczego. Wyniki tej analizy to koszty szacunkowe, ale 
dające obraz strat ekonomicznych, generowanych przez 
użytkowników samochodów w codziennych podróżach do 
śródmieścia dużych miast.

W analizie wykorzystano metodę szacowania kosztów 
dla projektów sektora transportu, opisaną w Niebieskiej 
Księdze [12], zalecaną przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju w celu ujednolicenia metodyki przeprowadzania 
analizy kosztów i korzyści, realizowanych w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w analizach 
wykonywanych dla innych projektów transportowych 
w ramach krajowych lub regionalnych programów opera-
cyjnych.

Czas tracony na szukanie miejsca parkingowego
Całkowity czas stracony przez wszystkich kierowców na 
poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego (w okresie 
analizy) oszacowano łącznie na 46,7 godziny. Czas tracony 
w poszczególnych godzinach pomiaru był zróżnicowany – 
wyniki w kolejnych godzinach przedstawiono na wykresie 
(rys. 1).
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Przyjmując jednostkowe koszty czasu (PLN/h) wg [12], 
oszacowano koszty czasu ponoszone przez kierowców oraz 
pasażerów w realizowanych podróżach – w poszczególnych 
godzinach pomiaru oraz całościowo, łącznie dla wszystkich 
kierowców i pasażerów, których pojazdy zakwalifikowano do 
grupy krążących  w poszukiwaniu wolnego stanowiska do 
zaparkowania. Ze względu na oczywiste zróżnicowanie mo-
tywacji podróży obserwowanych w ramach prowadzonego 
badania szacunkowe koszty czasu traconego na poszukiwa-
nie wolnego miejsca będą się różnić w zależności od realnego 
udziału danej motywacji podróży w liczbie wszystkich po-
dróży objętych badaniem. Zakładając udział poszczególnych 
motywacji podróży wg wyników Kompleksowych Badań 
Ruchu przeprowadzonych w Krakowie [13], oszacowano 
koszty czasu generowane poszukiwaniem miejsca parkingo-
wego dla kierowców oraz pasażerów. Wyniki przedstawiono 
w tabeli 1.

Koszty czasu traconego przez pojedynczego użytkownika 
systemu transportowego (kierowcy samochodu) oszacowano, 
uwzględniając średni czas poszukiwania wolnego stanowiska 
do zaparkowania przez każdy pojazd – który wyniósł w okre-
sie i obszarze analizy niespełna 10 minut. Kierowca samo-
chodu tracił średnio 11,49, 5,66 lub 4,75 PLN odpowiednio 
w zależności od wariantu podróży: służbowej, do/z pracy lub 
wykonanej w innym celu (rys. 2). Koszty te w skali roku 
(strata dla jednego użytkownika przemnożona przez 300 dni 
roku wg [12]) wzrastają do około 3447 PLN dla samych 
podróży służbowych.

Koszt czasu rzadko brany jest pod uwagę przez kierowców 
w subiektywnej analizie i ocenie kosztów podróży i parkowa-
nia. Nie jest to wartość wyrażona wprost ekonomicznie, a koszt 

jednostkowy dla każdego kierowcy realnie może być zróżni-
cowany (np. w podróżach służbowych, zależny od stawki kie-
rowcy za godzinę pracy). Tymczasem w podróżach samocho-
dem do obszarów o dużym deficycie miejsc parkingowych 
czas poszukiwania miejsca do zaparkowania może być znaczą-
cą częścią ogólnego czasu podróży. Przykładowo: przy piętna-
stominutowym przejeździe samochodem z peryferyjnej dziel-
nicy Krakowa do obszaru śródmieścia, ze średnim czasem 
poszukiwania miejsca równym około 10 minut, kierowca 
przeznacza na podróż łącznie 25 minut, w których 40% sta-
nowi samo poszukiwanie wolnego stanowiska parkingowego. 

Realne koszty czasu traconego na poszukiwanie miejsca 
bezpośrednio obrazuje analiza kosztów poniesionych w wy-
niku wykorzystania przez użytkownika usługi carsharingo-
wej Traficar (dostępnej m.in. w Krakowie). Taryfa usługi 
obejmuje stawkę za przejechany kilometr (0,8 PLN/km), 
jak również stawkę za każdą rozpoczętą minutę jazdy (0,5 
PLN/min) [14]. Biorąc pod uwagę średni czas poszukiwa-
nia miejsca wyznaczony w przeprowadzonym badaniu, 
koszt podróży poniesiony przez użytkownika usługi wzro-
śnie o 4,94 PLN w stosunku do kosztów samego przejazdu 
z miejsca początkowego do miejsca docelowego (dodając 
tylko stawkę za czas poszukiwania, nie licząc przejechanych 
w poszukiwaniu stanowiska kilometrów).

Koszty eksploatacji pojazdu
Bardziej odczuwalnym przez właścicieli pojazdów, lecz rów-
nież niebezpośrednim (nieodczuwanym codziennie), kosztem 
cząstkowym podróży wykonywanej samochodem jest koszt 
eksploatacji pojazdu. Przyjmując koszty jednostkowe (PLN/
poj.-km) eksploatacji pojazdu osobowego w terenie płaskim, 
przy dobrym stanie nawierzchni wg [12], oszacowano war-
tość strat generowanych przez eksploatację samochodów 
w przemieszczeniach związanych z poszukiwaniem wolnego 
miejsca postojowego. Wyniki zestawiono w tabeli 2.

Rys. 1. Całkowity czas stracony na poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego przez wszyst-
kich zarejestrowanych podczas badania kierowców – w poszczególnych godzinach pomiaru. 
Źródło: opracowanie własne

Koszty czasu generowane poszukiwaniem miejsca parkingowego 
z uwzględnieniem motywacji podróży (z dokładnością do 1 zł)

Podróże Udział 
motywacji

8:00 - 
8:59

9:00 - 
9:59

10:00 - 
10:59

11:00 - 
11:59

12:00 - 
12:59

13:00 - 
13:59

14:00 - 
15:00 razem

[pojh]

służbowe 0,11 0,7 0,7 1,2 0,8 0,6 0,7 0,4 5,1

do/z 
pracy 0,52 3,1 3,6 5,5 4,0 2,7 3,6 1,9 24,3

pozostałe 0,37 2,2 2,5 3,9 2,8 1,9 2,5 1,3 17,3

[PLN]

koszty czasu kierowca 217 247 382 276 188 249 131 1690

koszty czasu pasażer 304 346 535 387 263 349 184 2368

Tabela 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie 12 Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Rys. 2. Koszt czasu traconego przez użytkownika podczas poszukiwania miejsca parkingowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Koszty eksploatacyjne pojazdów (z dokładnością do 1 zł)
8:00 - 
8:59

9:00 - 
9:59

10:00 - 
10:59

11:00 - 
11:59

12:00 - 
12:59

13:00 - 
13:59

14:00 - 
15:00 razem

[pojkm]

137,9 157,1 242,9 175,7 119,2 158,3 83,3 1074,4

[PLN]

117 133 206 149 101 134 71 911

Tabela 2
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Koszty eksploatacyjne pojazdów obejmują oprócz 
kosztów paliwa (będących głównym źródłem kosztów 
kalkulowanych przez użytkownika) – zależnych od prze-
biegu drogi w terenie oraz panujących na niej warunków 
ruchowych – również inne koszty, takie jak stan technicz-
ny drogi mający wpływ na zużycie pojazdów (koszty ole-
ju, smarów, zużycia opon, przeglądów oraz amortyzacja) 
[12]. Stąd podział kosztów jednostkowych na kategorie, 
w zależności od stopnia ciężkości pojazdu (pojazdy lekkie 
i ciężkie) oraz zakres prędkości obserwowanych na anali-
zowanym odcinku ulicy.

Dla danych pochodzących z przeprowadzonego po-
miaru ruchu generowanego poszukiwaniem wolnego 
miejsca do zaparkowania pojazdu oszacowano łączny 
koszt eksploatacji samochodów objętych badaniem na 
911 PLN, przy czym założone koszty jednostkowe pocho-
dzą z kategorii pojazdów lekkich, w zakresie prędkości 
21–30 km/h.

Łączne koszty ponoszone średnio przez każdego kie-
rowcę samochodu, który jest zmuszony do przemieszcza-
nia się w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego dla 
swojego pojazdu, tj. koszty traconego na poszukiwanie 
czasu (przykładowo w podróży do lub z pracy) oraz koszty 
eksploatacji jego samochodu, wynoszą szacunkowo 8,87 
PLN. Wliczając w nie koszt parkowania (przykładowo 
2-godzinnego postoju) w obszarze Strefy Płatnego 
Parkowania w Krakowie, obowiązującej w dni powszednie 
w godzinach między 10:00 a 20:00, na wszystkich wyzna-
czonych, przykrawężnikowych miejscach postojowych, 
koszt związany z parkowaniem w śródmieściu wzrasta do 
15,37 PLN [11]. Jest to wartość czterokrotnie wyższa niż 
cena biletu normalnego na komunikację miejską, którym 
można podróżować w dowolnej relacji przez 40 minut, 
bądź jedną wybraną linią autobusową/tramwajową [15] 
(przy czym do kosztów generowanych przez podróż samo-
chodem nie wliczono kosztów samej podróży do obszaru, 
w którym zlokalizowany jest ostateczny cel podróży). 
Dodatkowo łączny szacunkowy koszt związany z parko-
waniem w centrum miasta, pomnożony przez 20 robo-
czych dni miesiąca, daje ostatecznie kwotę 307,31 PLN, 
która pozwala na wykupienie miesięcznego abonamentu 
na całodobowy postój na wydzielonym parkingu przy ulicy 
Karmelickiej3 w Krakowie [16] lub biletu miesięcznego na 
komunikację miejską dla trzech osób, ważnego na wszyst-
kich liniach obsługiwanych przez komunikację miejską 
w Krakowie [15].

Koszty zewnętrzne – zanieczyszczenie powietrza
Innym rodzajem kosztów generowanych przez ruch pojaz-
dów są koszty zewnętrzne, ponoszone nie tylko przez użyt-
kowników, którzy przyczyniają się do ich powstawania, ale 
przez podmioty trzecie, czyli całe ich otoczenie. Jednym 
z tego rodzaju kosztów są koszty zanieczyszczenia powie-
trza, na które składają się wszystkie koszty generowane 

3 Koszt abonamentu miesięcznego dla samochodów osobowych lub motocykli to 
300 zł [16]

przez niekorzystne oddziaływanie transportu na środowi-
sko naturalne, czyli: koszty ujemnego wpływu transportu 
na ludzkie zdrowie, straty materialne oraz różnego rodzaju 
szkody środowiskowe [12]. 

Koszty zanieczyszczenia powietrza generowane przez 
ruch samochodów związany z poszukiwaniem miejsca par-
kingowego oszacowano dla wszystkich pojazdów wziętych 
pod uwagę w przeprowadzonym badaniu ruchu, zakładając 
jednostkowe koszty zanieczyszczenia powietrza wg [12]. 
Wyniki zestawiono w poniższej tabeli 3.

Najbardziej istotne związki zaliczane do zanieczyszczeń 
powietrza, a pochodzące z transportu to pyły (PM10 
i PM2.5), tlenki azotu (NOx

), dwutlenek siarki (SO
2
), lotne 

związki organiczne (VOC) oraz ozon (O
3
) jako zanieczysz-

czenie pośrednie [12]. Wszystkie wymienione związki 
uwzględniane są w kosztach jednostkowych zanieczyszcze-
nia powietrza podawanych przez [12]. 

Emisja szkodliwych substancji zależna jest od prędkości 
pojazdów na analizowanym odcinku ulicy, jej lokalizacji 
w mieście lub w obszarze podmiejskim, ale także od 
ukształtowania terenu oraz technicznego stanu nawierzch-
ni ulicy. Przy szacowaniu kosztów emisji zanieczyszczeń po-
wietrza przez analizowany ruch założono koszty jednostko-
we wg [12] dla pojazdów lekkich, przy dobrej nawierzchni 
ulicy w terenie płaskim. 

 Istotnym jest także wpływ emisji gazów cieplarnianych 
na zmiany klimatu [12]. Dla analizowanego ruchu (dla 
średniej wielkości samochodów osobowych, napędzanych 
olejem napędowym) oszacowano poziom emisji CO2

 cało-
ściowo oraz w poszczególnych godzinach. 

Istnieje wiele różnych podejść szacowania poziomu emi-
sji, zweryfikowanych na rzeczywistych danych, wiele róż-
nych podręczników lub prac przedstawiających zastosowania 
różnych metodologii. Niektóre z nich przytoczono w [17]. 
Dla analizowanego przypadku poziom emisji oszacowano, 
zakładając jednostkowy wskaźnik emisji CO2

 wg [18]. 
Wyniki przedstawiono w tabeli 4.

Pojazdy wzięte pod uwagę w analizie w obranym poli-
gonie badawczym były odpowiedzialne za emisję łącznie, 
szacunkowo około 161 kg dwutlenku węgla. Wartość ta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Koszty zanieczyszczenia powietrza (z dokładnością do 1 zł)
8:00 - 
8:59

9:00 - 
9:59

10:00 - 
10:59

11:00 - 
11:59

12:00 - 
12:59

13:00 - 
13:59

14:00 - 
15:00 razem

[PLN]

48 54 84 61 41 55 29 372

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Tabela 3

Tabela 4

Emisja CO2

8:00 - 
8:59

9:00 - 
9:59

10:00 - 
10:59

11:00 - 
11:59

12:00 - 
12:59

13:00 - 
13:59

14:00 - 
15:00 razem

[kg CO2]

20,7 23,6 36,4 26,4 17,9 23,7 12,5 161,1
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pomnożona przez 5 dni roboczych tygodnia wzrasta do nie-
całych 806 kg CO

2
, natomiast w ciągu miesiąca emitowa-

nych może zostać około 3,22 tony CO
2
. Emisja oszacowana 

dla pojazdów w czasie pomiaru, przemnożona przez liczbę 
dni w roku (300 dni roku wg [12]), daje łącznie 48,35 ton 
CO

2
. Według [19] 48,35 ton CO

2
 emituje przykładowo 

elektrownia węglowa Kozienice przy produkcji 69,07 
MWh. Emitowane przez samochody rocznie tony CO

2
 to 

wartość 10 razy większa niż średnia liczba ton CO
2
 emito-

wanych rocznie przez jednego mieszkańca, biorąc pod uwa-
gę średnią światową i prawie 6 razy większa niż średnia 
liczba ton CO

2
 emitowanych rocznie przez mieszkańca 

Polski (dane na rok 2016) [20].
Emisja m.in. CO

2
 przyczynia się do globalnego ocieplenia 

powodującego różne niekorzystne skutki, takie jak podno-
szenie się poziomu mórz, oddziaływanie na rolnictwo, zdro-
wie, ekosystemy i bioróżnorodność czy wzrost częstotliwości 
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych itp. [21]. 
Stąd eliminowanie tej emisji, zarówno CO

2
, jak i wszyst-

kich innych substancji szkodliwych – zwłaszcza w przypadku 
przejazdów wykonywanych bez konkretnej motywacji (wy-
łącznie w celu znalezienia miejsca do zaparkowania pojazdu) 
– jest zabiegiem szczególnie istotnym.

Podsumowanie i wnioski
Ruch związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego 
jest przemieszczeniem wymuszonym, zależnym od aktu-
alnej sytuacji parkingowej obszaru, potęgującym – często 
występujące w obszarach śródmieścia – zatłoczenie sieci 
ulicznej. Udział ruchu motywowanego poszukiwaniem 
wolnego stanowiska w ruchu ogólnym jest zróżnicowa-
ny, a koszty ponoszone przez użytkowników systemu 
transportowego generowane przez te przemieszczenia 
niepotrzebnie zwiększają poziom kosztów pochodzących 
z transportu.

Artykuł prezentuje wnioski w problematyce deficytu 
miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczegól-
ności ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności 
przestrzeni parkingowej centralnych obszarów dużych 
miast, oparte na wynikach własnych badań przeprowadzo-
nych w obszarze śródmieścia Krakowa. 

Oszacowano, że kierowcy pojazdów, które podczas zre-
alizowanego pomiaru zaliczono do grupy przemieszczają-
cych się w celu znalezienia wolnego miejsca do zaparkowa-
nia, stracili łącznie na to poszukiwanie 46,7 godziny, a koszt 
ekonomiczny oszacowanej straty tylko z okresu analizy wy-
niósł około 1690 zł. Łączny koszt eksploatacji pojazdów 
podczas tych nadprogramowych  przemieszczeń osza-
cowano łącznie na kwotę ponad 900 zł, a koszty generowa-
ne zanieczyszczeniem środowiska na około 370 zł. 
Oszacowano także poziom emisji dwutlenku węgla, która 
powoduje nieodwracalne, niekorzystne dla środowiska 
skutki – pojazdy w okresie analizy wyemitowały łącznie 
około 160 kg dwutlenku węgla. 

Wszystkie wyznaczone wartości, będące skutkiem 
przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia wolnego 
miejsca do zaparkowania w obszarze o słabej dostępności 

wolnej przestrzeni parkingowej w skali roboczego tygo-
dnia, miesiąca lub roku, stanowią bardzo duże straty i wska-
zują poziom oszczędności, którą można osiągnąć, elimi-
nując lub choćby zmniejszając liczbę samochodów prze-
mieszczających się tylko i wyłącznie w tym celu po ulicach 
śródmieścia. 
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