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1 Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa, w wyniku umowy zawartej w dniu 14
grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa i ECORYS Polska Sp. z o.o.
na wykonanie opracowania pn. „Polityka Parkingowa miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025.
Celem opracowania jest:
1.

Zbadanie i opisanie istniejącej w Rzeszowie sytuacji w zakresie parkowania,

2.

Określenie docelowego systemu parkowania i jego uporządkowanie w zakresie ogólnodostępnych
miejsc parkingowych płatnych i niepłatnych, poprzez ustalenie podstawowych zasad i kierunków
polityki parkingowej na okres docelowy oraz zaproponowanie konkretnych działań i przedsięwzięć
w tym zakresie wraz z planem ich realizacji.

Całość opracowania składa się z dwóch części. Pierwsza, prezentowana obecnie, zawiera diagnozę stanu
istniejącego, analizę popytu i bilansu potrzeb parkowania, informacje – tzw. przegląd dobrych praktyk – na
temat rozwiązywania problemów parkingowych w innych miastach w Polsce i w Europie, i w końcu – zarys
polityki parkingowej Miasta. W drugiej części dokumentu, po dokonaniu stosownych uzgodnień z władzami
Miasta i przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zostaną przedstawione główne założenia polityki
parkingowej, organizacja systemu parkowania, system wdrażania Polityki Parkingowej Miasta Rzeszowa oraz
niezbędne zmiany w dokumentach strategicznych, jakie będą wynikały z zaproponowanej Polityki
Parkingowej. Druga część niniejszego opracowania zostanie przedstawiona w maju br.
W ramach realizacji niniejszego projektu ECORYS Polska przeprowadził badania zachowań komunikacyjnych
kierowców parkujących w śródmieściu Rzeszowa. W pierwszej kolejności, w połowie stycznia br.
przeprowadzono

badania

frekwencji

i

rotacji

parkowania

dla

wszystkich

miejsc

parkingowych

ogólnodostępnych zlokalizowanych na gruntach miejskich w obszarze wstępnej lokalizacji Strefy Płatnego
Parkowania przyjętej w założeniach polityki parkingowej. Badanie to było prowadzone przez 12 godzin
w godzinach 07.00-19.00 na ok. 1900 miejscach parkingowych zlokalizowanych w śródmieściu Rzeszowa.
Następnie zostały przeprowadzone badania ankietowe na temat gotowości do płacenia za parkowanie
(z uwzględnieniem wysokości stawek, różnego sposobu wnoszenia opłat oraz różnych okresów czasu
płatnego parkowania). Badanie to zostało przeprowadzone na 10% próbie ogółu parkujących określonych
podczas badania frekwencji i rotacji parkowania.
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2 Streszczenie

Niniejszy dokument składa się z siedmiu rozdziałów oraz załączników pozwalających na dokładne
zaznajomienie się z poszczególnymi rozpatrywanymi zagadnieniami. Jako osobny tom wydano część
zawierającą wszystkie karty pomiarowe z przeprowadzonych w dniach 17 i 18 stycznia 2012 roku pomiarów
parkowania. Rozdziały merytoryczne poprzedzone są wstępem (1) oraz niniejszym streszczeniem (2).
W rozdziale 3. Diagnoza stanu istniejącego przedstawiono obecną sytuację w zakresie parkowania
w Rzeszowie. Przedstawiono plany rozwojowe miasta pod kątem uporządkowania sytuacji parkingowej, jak
również planowane przez miasto parkingi strategiczne i pozostałe.
W kolejnych podrozdziałach niniejszego rozdziału zajmowano się następującymi zagadnieniami.
Podrozdział 3.1 opisuje sytuację demograficzną Rzeszowa. W roku 2010 w mieście mieszkało 178 227
mieszkańców. Wartość ta była najwyższa od 1997 roku. Zgodnie z prognozami GUS, na 2011 rok
przewidywany był duży spadek liczby mieszkańców. Mimo przewidywanego niewielkiego wzrostu liczby
ludności w Rzeszowie w latach 2015 i 2025, tendencja spadkowa (w porównaniu do roku 2010) ma się
utrzymać aż do 2035 roku, a więc do ostatniego roku objętego prognozą GUS).
W podrozdziale 3.2 Analiza uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych i planistycznych omówiono trzy główne dokumenty:


Strategię rozwoju miasta do roku 2015,



Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015,



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015, podobnie jak
w Strategii rozwoju miasta do roku 2015 podkreślone zostało przekroczenie w chwili obecnej przepustowości
ulic w śródmieściu miasta. Wśród głównych problemów komunikacyjnych miasta, oprócz przekroczenia
przepustowości układu drogowego, w analizowanym dokumencie wymieniane są problemy parkingowe oraz
ponadnormatywny hałas komunikacyjny. Jednym ze sformułowanych w studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego celów, odnoszących się pośrednio do realizacji polityki parkingowej, jest
dostosowanie rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej do potrzeb mieszkańców oraz roli
poszczególnych terenów w przyjętym modelu struktury funkcjonalno–przestrzennej miasta.
W podrozdziale 3.3 Analiza założeń do polityki parkingowej przeanalizowano i omówiono obowiązujące
obecnie założenia polityki parkingowej miasta. Za najważniejszy cel polityki parkingowej w omawianych
założeniach przyjęto wprowadzenie systemu zarządzania pozwalającego na sterowanie potokami pojazdów,
które pozwoli na dostosowanie liczby pojazdów poruszających się w danej części miasta do dostępności
miejsc parkingowych.
W następnym podrozdziale – 3.4 Charakterystyka ruchu w mieście opisano, bazując na badaniach ruchu
wykonanych w III kwartale 2009 i uzupełnionych badaniami w czerwcu 2011 obecne potoki ruchu w mieście.
Jak wynika z zebranych pomiarów, najbardziej obciążonymi ruchem miejscami w Rzeszowie są mosty:
Karpacki i Lwowski, które kumulują zarówno ruch międzydzielnicowy, jak i tranzytowy. Następne cztery
najbardziej obciążone punkty to ulice wjazdowe na drogi krajowe, odpowiednio 19, 4 (wschód), 4 (zachód), 9.
Badane skrzyżowania są obciążone tak samo, niezależnie od ich usytuowania w Rzeszowie. Może to
świadczyć o osiąganiu przez układ drogowy Rzeszowa swojej maksymalnej przepustowości. Dane na temat
potoków ruchu porównano z wynikami symulacji ruchu dla roku 2010 opracowanej w programie Visum. Dzięki
wynikom symulacji dane z ruchu na kordonie miasta Rzeszowa zostały uzupełnione o informacje na temat
ruchu w planowanej Strefie Płatnego Parkowania. Szczegółowo sprawdzono, ile pojazdów samochodowych i

11

Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025
ile osób podróżujących komunikacją zbiorową wjeżdża do strefy, a ile z niej wyjeżdża podczas godziny
szczytu porannego. W podrozdziale zamieszczono rysunek przedstawiający odwzorowanie potoków ruchu
pojazdów osobowych w centrum Rzeszowa.
Podrozdział 3.5 Ogólna charakterystyka istniejącego systemu parkowania opisuje ten system w podziale na
parkingi dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów turystycznych oraz parkingi
przy obiektach specjalnych (cmentarze, obiekty sportowe, obiekty kultury itp.). W ścisłym centrum miasta
(rozumianym jako obszar wstępnej lokalizacji Strefy Płatnego Parkowania) znajduje się prawie 1900 miejskich
miejsc parkingowych, natomiast w granicach miasta 12920 miejsc parkingowych. Zdecydowanie największy
parking wielkopowierzchniowy zlokalizowany jest przy ulicy Podpromie. Znajdują się na nim miejsca dla 278
samochodów osobowych oraz 15 autobusów. Ze względu na dogodną lokalizację blisko centrum miasta może
on stanowić wygodne miejsce do pozostawienia samochodów zarówno dla mieszkańców miasta jak
i turystów.
W granicach Rzeszowa znajdują się cztery parkingi dla samochodów ciężarowych. Łączna pojemność tych
parkingów wynosi 40 miejsc dla samochodów dostawczych i ciężarowych oraz 28-30 miejsc dla zespołów
wysokotonażowych.
Przy

zdecydowanej

większości

wielkopowierzchniowych,

a

cmentarzy

możliwości

w

Rzeszowie

parkowania

brak

jest

przyulicznego

wydzielonych

są

ograniczone.

parkingów
Parking

wielkopowierzchniowy znajduje się jedynie przy Cmentarzu w dzielnicy Wilkowyja. Dostępność miejsc
parkingowych przy głównych obiektach sportowych w Rzeszowie należy ocenić wysoko. W przypadku hali
sportowej przy ul. Ofiar Katynia, Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Regionalnego Centrum
Sportowo – Widowiskowego obiektom towarzyszą parkingi wielkopowierzchniowe. Przy stadionie Stali
Rzeszów, w związku z budową nowej trybuny, planowana jest realizacja nowego, wielopoziomowego
parkingu. Natomiast przy Stadionie CWKS Resovia możliwe jest parkowanie wzdłuż ulicy.
W podrozdziale 3.6 Planowane przez miasto parkingi przedstawiono 18 lokalizacji, w których możliwa jest
budowa tzw. parkingów strategicznych. Obszary te znajdują się przede wszystkim przy najważniejszych
trasach prowadzących do centrum miasta. Oprócz budowy parkingów o charakterze strategicznym jest także
możliwość utworzenia szeregu parkingów powierzchniowych w ścisłym centrum miasta (28), a także kilku na
jego obrzeżach. Należy zaznaczyć, że w chwili obecnej realizowana jest budowa 5 parkingów poza ścisłym
centrum miasta o łącznej pojemności 725 miejsc oraz parkingu przy tworzonych Ogrodach Bernardyńskich na
200 miejsc.
W podrozdziale 3.7 opisano ścieżki rowerowe i 20 bezobsługowych wypożyczalni rowerów RoweRes
funkcjonujących w mieście.
W rozdziale 4 Analiza popytu i bilansu potrzeb parkowania przeanalizowano wielkość potrzeb
parkingowych mieszkańców Rzeszowa. W tym celu, w ramach niniejszego zamówienia przeprowadzono
badania

frekwencji

i

rotacji

parkowania

(podrozdział

4.1)

dla

wszystkich

miejsc

parkingowych

ogólnodostępnych zlokalizowanych na gruntach miejskich w obszarze wstępnej lokalizacji Strefy Płatnego
Parkowania przyjętej w założeniach polityki parkingowej. Badania przeprowadzone zostały w dniach 17-18
stycznia 2012 roku w godzinach 7-19. Najwyższe średnie wartości wskaźnika wykorzystania miejsc
parkingowych uzyskano dla parkingów położonych przy ulicach: Moniuszki, Wierzynka, Kopernika,
Grunwaldzkiej, Słonecznej, Króla Kazimierza. W przypadku tych ulic średnie wartości wskaźnika są większe
lub równe 90%. Zestawienie godzinowych wartości wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej
pozwala stwierdzić, iż największe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe występuje w godzinach 8-16.
Wskaźnik rotacji obliczono dla całego, 12 godzinnego okresu pomiarowego oraz dla okresu 8 godzinnego,
między godzinami 8 a 16, w którym stwierdzono największe zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Dla
części ulic położonych w ścisłym centrum miasta wartości wskaźnika rotacji w godzinach 8-16 są niższe niż
160%. Wskazuje to na występowanie niekorzystnego zjawiska długookresowego parkowania samochodów.
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Dotyczy to w główniej mierze następujących ulic: Słoneczna, Okrzei, Słowackiego, Joselewicza, Moniuszki,
Wierzynka, Bożniczej, Zamkowej, Kraszewskiego i Dekerta.
Podczas pomiaru zajętości miejsc parkingowych zbierane były również informacje o liczbie samochodów
parkujących w miejscach niedozwolonych w danej godzinie pomiaru. Ulicą zdecydowanie wyróżniającą się
pod względem liczby samochodów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych jest ulica Zamkowa. Średnia
liczba nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przewyższa ponad 2 krotnie liczbę samochodów parkujących
prawidłowo.
W kolejnym podrozdziale – 4.2 dokonano inwentaryzacji dostępnych obecnie miejsc parkingowych. Zgodnie
ze statystykami przekazanymi przez Urząd Miasta Rzeszowa, na gruntach miejskich znajduje się 12920
miejsc parkingowych. Z tej liczby około 1900 miejsc położonych jest w granicach planowanej strefy płatnego
parkowania. W ramach przeprowadzonych badań wykonano inwentaryzację wszystkich (w tym na gruntach
prywatnych) dostępnych miejsc parkingowych leżących w obrębie strefy płatnego parkowania oraz w pasie
500 m od granic tej strefy. Stwierdzono, iż w obrębie ścisłego centrum miasta (w granicach planowanej strefy
płatnego parkowania) dostępnych jest około 10340 miejsc parkingowych. Kolejne 4250 miejsc parkingowych
znajduje się w pasie 500 m od granicy strefy.
Podrozdział 4.3 przedstawia wyniki ankiety, jaka została przeprowadzona wśród osób, które dojeżdżają do
centrum Rzeszowa. Celem ankiety było poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Rzeszowa oraz
opinii mieszkańców w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Ankieta pokazała, że zdecydowana
większość respodnetów nie jest zadowolona z obcenych warunków parkowania w mieście (80%
respodentów). 46% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania. Wśród
osób, które popierają wprowadzenie strefy przeważają respondenci, którzy sporadycznie, na krótki czas (do 2
godzin) parkują w centrum miasta i które, w obecnej sytuacji nie są w stanie łatwo znaleźć miejsca do
zaparkowania. Większość respondentów opowiedziało się za obowiązywaniem strefy w godzinach 09.0017.00. 64% ankietowanych zaakceptowało opłatę w wysokości 2,5 zł za pierwszą godzinę parkowania.
Podrozdział 4.4 jest analizą prognoz ruchu dla lat 2015 i 2025. Prognozy ruchu opierają się na modelach
stworzonych w programie Visum. Razem opracowano pięć modeli ruchu. Rozpatrzono model bazowy(W0) na
podstawie ruchu w 2010 roku, a także założono warianty referencyjne i projektowe dla lat 2015 i 2035. Do
symulacji przyjęto wariant W3. Wariant ten zawiera projektowane dodatkowe przedsięwzięcia drogowe i
modernizację elementów zarządzania i sterowania ruchem w czasie rzeczywistym. Uwzględnia również
priorytety dla komunikacji miejskiej, zarówno w zakresie utworzenia bus pasów i śluz autobusowych, jak i w
zakresie dynamicznego dostosowywania programów sygnalizacji świetlnej do autobusów oczekujących na
przejazd. Wyniki analiz pokazały, że zastosowanie wariantu projektowego W3 prowadzi do znacznej redukcji
liczby pojazdów indywidualnych w centrum Rzeszowa, której towarzyszyć będzie zwiększenie liczby podróży
komunikacją zbiorową w tym rejonie. Prognozowany w roku 2025 rosnący ruch indywidualny zatrzymywany
będzie na kordonie zewnętrznym miasta, skąd podróżnych powinna zabierać komunikacja miejska
W

podrozdziale 4.5

dokonano,

na

podstawie przeprowadzonych

badań

terenowych,

weryfikacji

obowiązujących założeń polityki parkingowej miasta. W ramach tej części analizy zwrócono uwagę na istotny
problem, jakim jest parkowanie w miejscach niedozwolonych i konieczność poradzenia sobie przez służby
miasta z tym zjawiskiem. Poza tym, założenia polityki parkingowej oceniono jako dobre.
W bilansie potrzeb parkowania dla miasta i jego śródmieścia na lata 2010, 2015 i 2025 przeprowadzonym
w podrozdziale 4.6 dokonano zestawień i analiz porównawczych biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych
pomiarów wykorzystania powierzchni parkingowej i wyniki symulacji ruchu dokonanej w programie Visum.
Obecnie w całym Rzeszowie dostępnych jest 12920 miejsc parkingowych położonych na gruntach miejskich,
z czego ok. 1900 znajduje się w ścisłym centrum miasta. Biorąc za punkt wyjścia stan obecny (2010) można
stwierdzić, że bez podejmowania nowych działań pojemność obszaru planowanej strefy kończy się w ciągu
dwóch godzin codziennego funkcjonowania miasta. Dzięki wprowadzeniu wariantu projektowego powinna
nastąpić znaczna poprawa dostępności miejsc parkingowych. W roku 2025 obecna pojemność strefy może
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wystarczyć na pięć godzin jej funkcjonowania. Dla dłuższego utrzymania wolnych miejsc powinno się nałożyć
limit czasu parkowania pojazdów w strefie
W podrozdziale 4.7 dokonano porównania wartości obliczonego na podstawie badań wskaźnika
wykorzystania powierzchni parkingowej i wskaźnika rotacji. Wysokie wartości współczynnika wykorzystania
miejsc parkingowych oraz najwyższe wartości współczynnika rotacji charakteryzują obszary odwiedzane
przez największą liczbę podróżnych. Do tej grupy zaliczyć należy parkingi położone przy ul. Wierzynka,
Jabłońskiego, Grunwaldzkiej, Grottgera, Piłsudzkiego, Dymnickiego. W stosunku do wyżej wymienionych
obszarów powinny zostać podjęte działania zmierzające do zmniejszenia liczby przyjeżdżających pojazdów.
Wysokie wartości współczynnika wykorzystania powierzchni parkingowej oraz niskie wartości współczynnika
rotacji wskazują na obszary, na których miejsca parkingowe zajmowane są przede wszystkim przez
mieszkańców otaczających budynków oraz pracowników biur zlokalizowanych w danym rejonie. Do tej grupy
zaliczyć należy parkingi położone przy ul. Moniuszki, Grunwaldzkiej, Króla Kazimierza, Kopernika,
Sobieskiego, Zamkowej. W stosunku do wyżej wymienionych obszarów/parkingów powinny zostać podjęte
działania zmierzające do zwiększenia rotacji samochodów.
Podrozdział 4.8 jest porównaniem wyników analiz z założeniami projektu „Budowa systemu integrującego
transport miasta Rzeszowa i okolic”. Autorzy niniejszego opracowania stwierdzili w oparciu o przeprowadzone
analizy dokumentów oraz obserwacje ruchu w mieście i przeprowadzone badania parkingowe, iż założenia
ww. projektu są właściwe.
W rozdziale 5 Przegląd dobrych praktyk w zakresie organizacji miejskich systemów parkowania
opisano cztery studia przypadku – politykę parkingową dla dwóch miast w Polsce: Poznania i Opola oraz dla
dwóch miast europejskich: Antwerpii i Lyonu.
W Poznaniu, liczącym sobie 552.000 mieszkańców opłaty za parkowanie w wybranych miejscach
parkingowych wprowadzone zostały w 1993 roku. Zgodnie z zapisami Polityki Parkingowej Miasta Poznania,
opłaty za parkowanie powinny stanowić element polityki transportowej, a nie źródło dochodów i dlatego ich
długość została tak zróżnicowana, aby preferowane były postoje krótkie. W mieście wyodrębniono 3 strefy
płatnego parkowania A, B i C. Opłaty w strefie płatnego parkowania obowiązują w dni powszednie
w godzinach 10-18. Minimalny czas postoju w każdej ze stref wynosi 15 minut. Opłaty za parkowanie
naliczane są w 259 parkomatach (2008). Przy ustalaniu wysokości opłat za parkowanie, przyjęto, iż najniższa
opłata za nie powinna być niższa niż cena najtańszego biletu komunikacji publicznej (2 zł). Opłaty w strefie
wynoszą 3,00 zł za pierwszą godzinę, 3,60 za drugą, 4,30 za trzecią oraz 3,00 zł za czwartą i każdą następną
godzinę. W strefach B i C są niższe. W Polityce Parkingowej Miasta Poznania wskazanych zostało 13
lokalizacji parkingów P&R. W Polityce Parkingowej Miasta Poznania zawarto zalecenia uruchomienia
dynamicznego Systemu Informacji Parkingowej obejmującego parkingi wewnątrz strefy płatnego parkowania
oraz poza nią. Zgodnie z tymi zaleceniami, w ramach systemu zarządzania parkowaniem, na Jeżycach
zamontowanych zostało dwadzieścia jeden tablic zmiennej treści, bazujących na informacjach pozyskiwanych
z parkomatów i od kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.
Opole liczy sobie 125.710 mieszkańców. Strefa Płatnego Parkowania w mieście została utworzona w 2001r.
Strefa jest podzielona na dwie podstrefy A i B. Minimalny czas postoju w strefie płatnego parkowania wynosi
30 minut. Opłaty za parkowanie w strefie pobiera się do godziny 17.00 w okresie od poniedziałku do piątku.
Opłaty wynoszą 1,00 zł za pół godziny, 2,00 za pierwszą godzinę, 2,40 za drugą, 2,80 za trzecią i 2,00 zł za
czwartą i każdą następną godzinę. W podstrefie B opłaty są niższe. Opłaty uiszczane są w parkometrach.
Zgodnie ze stanem na koniec 2011 roku, w mieście brak jest obiektów P&R. W Opolu nie funkcjonuje również
system informacji o dostępności miejsc parkingowych.
W Lyonie, który liczy sobie 479.800 mieszkańców, płatne parkowanie zostało ustanowione w latach 70-tych
XX wieku. W ramach systemu płatnego parkowania wydzielone są obecnie 3 strefy, w których parkowanie jest
płatne w okresie od godziny 9 do 19 i jedna strefa, w której parkowanie jest płatne w nocy w godzinach 18-8
od niedzieli do piątku oraz 18-4 w soboty. We wszystkich strefach (oprócz nocnej) pierwsze 15 minut
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parkowania jest bezpłatne. W najdroższej strefie, obejmującej ścisłe centrum miasta, taryfa jest rosnąca od 1€
do 5€, przy czym cena pierwszej godziny wynosi 2€, a maksymalny okres postoju został ograniczony do 1,5
godziny. Dla osób mieszkających w strefach objętych płatnym parkowaniem istnieje możliwość zakupu biletów
parkingowych w ciągach ulic po preferencyjnych cenach w systemie jednodniowym (2€), tygodniowym (6€)
oraz miesięcznym (16€). W Lyonie istnieje 57 parkingów, z czego 27 obiektów należy do systemu parkingów
L.P.A. Płatnych miejsc parkingowych w ramach ww. obiektów jest 22 751. Poza nimi L.P.A. zarządza 25 570
miejscami parkingowymi w ciągach dróg publicznych. Poza ww. parkingami wybudowane zostały obiekty P+R
zlokalizowane na węzłach przesiadkowych pomiędzy różnymi środkami transportu. Na terenie Lyonu istnieje
18 parkingów P+R zlokalizowanych głównie w sąsiedztwie stacji metra bądź przystanków tramwajowych,
w sumie dysponują one około 6 500 miejsc parkingowych. Uzupełnieniem systemu transportu publicznego
Lyonu jest istniejący od 2005 roku system wypożyczania rowerów. Jest to sieć około 350 stacji pokrywająca
obszar znaczny obszar metropolii oraz dysponująca ponad 4000 rowerów.
W Antwerpii (360.000 mieszkańców) głównym celem miasta w zakresie parkowania jest stworzenie systemu
zapewniającego wysoką rotację parkowania na miejscach parkingowych w ciągach ulic zajmowanych przez
osoby przyjezdne. Antwerpia jest podzielona na 3 strefy płatnego parkowania. Opłaty parkingowe wynoszą od
0,5 do 3,5 euro za godzinę parkowania w zależności od strefy i całkowitej długości czasu parkowania.
Grzywna za brak zapłaty lub przekroczenie czasu parkowania wynosi 23€. Liczba płatnych miejsc
parkingowych wynosi 14.460 (marzec 2005). Użytkownicy systemu parkowania mogą wybierać spośród
czterech różnych metod płacenia: monetami, SMS, za pomocą telefonu oraz specjalnych kart (tzw. „Smart
Card”). Parkometry akceptują wyłącznie monety. Pierwsze 10 minut parkowania płatne za pomocą SMS
i telefonu jest darmowe, w przypadku płatności za pomocą specjalnej karty pierwsze 15 minut jest darmowe.
Innym sposobem płacenia jest wykonywanie połączenia z telefonu komórkowego w celu rozpoczęcia
i zakończenia parkowania. Parkujący mają również możliwość uiszczania opłat za parkowanie kupując
osobiste, przenośne, elektroniczne urządzenie tzw. Smart Park. Urządzenie to można zawiesić na lusterku za
przednią szybą samochodu, co eliminuje konieczność poszukiwania najbliższego parkometru. Każde
gospodarstwo domowe zlokalizowane w płatnej strefie ma możliwość otrzymania dwóch darmowych pozwoleń
parkingowych. Jednostką zajmującą się całym systemem parkowania powołaną w 2001 roku w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego przez Urząd Miasta jest firma GAPA.
W rozdziale 6 Zarys polityki parkingowej miasta Rzeszowa określono główne kierunki ewentualnych
uzupełnień i spraw, które powinny zostać rozwinięte w polityce parkingowej miasta (podrozdział 6.1)
i propozycje rozwiązań w zakresie systemu parkowania wraz ze wskazaniem propozycji wariantu
optymalnego (podrozdziały 6.2 i 6.3).
Jako główną sprawę, która powinna zostać rozwinięta w polityce parkingowej miasta podano konieczność
wprowadzenia strefy płatnego parkowania w ścisłym centrum Rzeszowa i wszystkie kwestie z nią związane:


Określenie wielkości i struktury strefy/ stref płatnego parkowania,



Kwestię opłat za parkowanie w strefie i takie określenie ich wysokości, aby zawsze pozostawało 20%
wolnych miejsc parkingowych, a rotacja była zadawalająca,



Kwestię sposobu poboru opłat za parkowanie w strefie,



Przygotowanie systemu egzekwowania należności za parkowanie i wprowadzenie jednolitego
i przejrzystego systemu karania kierowców niestosujących się do obowiązku wnoszenia opłat za
parkowanie,



Kwestie wyjątków od obowiązku płacenia za parkowanie – zwolnienia z opłat osób
niepełnosprawnych i przedstawicieli służb miejskich, kwestia parkowania mieszkańców strefy i
przyznania im abonentów obniżających koszty parkowania w strefie,



Kwestie wpływu strefy płatnego parkowania na położone w pobliżu parkingi prywatne, jak również
inne tereny prywatne, które potencjalnie mogłyby służyć jako miejsca parkingowe,
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Kwestię ewentualnego wprowadzenia tablic zmiennej treści celem prezentacji szacowanej liczby
dostępnych aktualnie miejsc parkingowych.

W kolejnym podrozdziale rozdziału 6 przedstawiono trzy warianty organizacji systemu parkowania w mieście.
Wariant 1 jest wariantem zerowym, bezinwestycyjnym, zakładającym nie wprowadzanie zmian w obecnym
systemie parkingowym miasta. Zastosowanie tego wariantu doprowadziłoby do pogłębienia, już obecnie
widocznego, deficytu miejsc parkingowych oraz wydłużenia czasu poszukiwania miejsca. Skutkowałoby to
zwiększeniem zatłoczenia komunikacyjnego w centrum, wzrostem zanieczyszczenia powierza oraz
obciążenia hałasem. Najprawdopodobniej wybór tego wariantu spowodowałby również spadek atrakcyjności
centrum Rzeszowa dla potencjalnych inwestorów oraz właścicieli firm. Możliwym skutkiem mogłoby być także
pogłębienie procesów suburbanizacji i związane z tym „wymieranie centrum” miasta.
Warianty 2 i 3 zakładają wprowadzenie stref płatnego parkowania w ścisłym centrum Rzeszowa: w wariancie
2 – łagodnym jednej strefy o stosunkowo łagodnych warunkach parkowania, natomiast w wariancie 3 dwóch
stref – wewnętrznej i zewnętrznej, z ostrzejszymi warunkami parkowania, ale za to zapewniających łatwiejsze
znalezienie miejsca do zaparkowania. W wariancie 2 założono stałą opłatę w wysokości 2 zł. za każdą
godzinę parkowania w godzinach 09.00 – 17.00 oraz brak limitu czasu parkowania. W wariancie 3 taryfa jest
nieliniowa, a ceny za godzinę parkowania w godzinach 08.00-17.00 w podstrefie I (wewnętrznej) wynoszą od
2,50 do 3,00 zł w zależności od długości parkowania, natomiast w podstrefie II 2 zł. za każdą godzinę
parkowania. W podstrefie I zaproponowano również limit czasu parkowania – 4 godziny. W wariancie 2
możliwy jest sposób wnoszenia opłaty za parkowanie za pomocą biletów kupionych w kioskach, w wariancie 3
płatności musza być realizowane w parkomatach. W obu wariantach pojazdy osób niepełnosprawnych są
uprzywilejowane – w wariancie łagodnym mogą parkować bez ograniczeń, natomiast w wariancie ostrzejszym
na wyznaczonych miejscach w podstrefie I i bez ograniczeń w podstrefie II. Szczegółową lokalizację stref
pokazują mapy załączone do rozdziału 6.
Oba warianty, drugi i trzeci powinny przyczynić się do zmniejszenia ruchu w centrum Rzeszowa, ruch
autobusów komunikacji miejskiej powinien stać się płynniejszy i bardziej punktualny, mieszkańcy i interesanci
instytucji ulokowanych w strefie płatnego parkowania będą mogli szybciej i łatwiej znaleźć miejsce do
zaparkowania samochodu.
Autorzy niniejszego opracowania rekomendują do wprowadzenia (patrz podrozdział 6.3) wariant 3, jako
wymuszający, poprzez ograniczenie czasu postoju, większą rotację parkowania.
W ostatnim rozdziale niniejszej pracy – rozdziale 7 przedstawiono propozycję planu drugiej części pracy
pn. Polityka parkingowa miasta Rzeszowa.

16

Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025

3 Diagnoza stanu istniejącego

3.1 Sytuacja demograficzna Rzeszowa
W 2010 roku Rzeszów liczył 178 227 mieszkańców. Wartość ta była najwyższa od 1997 roku, w którym
zanotowano 161 267 mieszkańców. W okresie 1997- 2005 w demografii Rzeszowa utrzymywała się tendencja
spadkowa i w roku 2005 zanotowana liczba ludności 158 539 była najniższa w całym rozpatrywanym
przedziale czasowym (1997-2010). Od roku 2006 aż do 2010 roku, ludności miasta systematycznie
1

przybywało. Zgodnie z prognozami GUS, na 2011 rok przewidywany był duży spadek liczby mieszkańców .
Mimo przewidywanego niewielkiego wzrostu liczby ludności w Rzeszowie w latach 2015 i 2025, tendencja
spadkowa (w porównaniu do roku 2010) ma się utrzymać aż do 2035 roku, a więc do ostatniego roku objętego
prognozą GUS).
Tabela 1 Zestawienie danych statystycznych na temat liczby ludności i liczby pojazdów w Rzeszowie

Liczba

Liczba

ludności

pojazdów

1997

161267

b.d.

1998

162049

b.d.

1999

160601

b.d.

2000

160779

b.d.

2001

160431

b.d.

2002

159791

b.d.

2003

159088

b.d.

2004

159020

b.d.

2005

158539

49261

2006

163508

52769

2007

166454

57282

2008

170653

63852

2009

172770

67041

2010

178227

71742

2011

166498

b.d.

2015

166915

b.d.

2020

167352

b.d.

2025

166833

b.d.

2030

165119

b.d.

2035

162718

b.d.

Źródło: GUS: Bank Danych Lokalnych oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie

1

dane statystyczne za 2011 rok nie były dostępne w momencie opracowywania niniejszego raportu, będą one dostępne w lipcu 2012r..
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Wykres 1 Liczba ludności w Rzeszowie, w latach 1997-2010 oraz prognozowana do roku 2035

Liczba ludności w Rzeszowie
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2035
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2015
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2009

2008
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2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

145000

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych

W tabeli 1 zestawiono także dane na temat liczby samochodów osobowych w Rzeszowie w latach 2007-2010.
W tym okresie liczba zarejestrowanych pojazdów systematycznie rosła, osiągając w 2010 roku 71 742 sztuk.
Oznacza to, iż wskaźnik motoryzacji liczony jako liczba samochodów na 1000 mieszkańców wyniósł w tym
czasie 402 pojazdy. Porównując tendencje zmiany w liczbie ludności i liczbie pojazdów w okresie 2007-2010
(tabela 2) można zauważyć istnienie zależności między oboma parametrami. Nie jest to jednak zależność
liniowa, lecz tendencja, która w wielkości zmian wykazuje zbliżony charakter.
Tabela 2 Zamiany w liczbie mieszkańców i liczbie pojazdów w okresie 2007-2010

Zamiana w
liczbie
ludności

Zamiana w
liczbie pojazdów

2007-2008

3%

11%

2008-2009

1%

5%

2009-2010

3%

7%

Źródło: Bank Danych Lokalnych

3.2 Analiza uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych
i planistycznych
Zapisy projektowanej Polityki Parkingowej Miasta Rzeszowa powinny wynikać i stać w zgodzie z treścią
nadrzędnych strategicznych dokumentów planistycznych. Do dokumentów odnoszących się do całego
obszaru miejskiego miasta Rzeszowa, zawierających uwarunkowania dla formułowania polityki parkingowej
należą przede wszystkim: Strategia rozwoju miasta do roku 2015, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu
Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015 oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego.
Strategia rozwoju miasta do roku 2015
Uchwalona w 2008 roku strategia rozwoju miasta do roku 2015, składa się z 4 elementów tj. 1) Raportu o
stanie miasta, 2) Katalogu kluczowych zjawisk stanowiących szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe
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strony rozwoju miasta, 3) Misji rozwoju miasta oraz 4) Głównych i szczegółowych celów
strategicznych rozwoju miasta.
Raport o stanie miasta przedstawia wyniki analiz rozwoju społeczno–gospodarczego oraz przekształceń
strukturalnych w latach 1990 – 1996, w podziale na 14 głównych zagadnień. Z punktu widzenia prac nad
nową polityką parkingową miasta, dane zawarte w powyższym raporcie utraciły już częściowo aktualność i nie
mogą być bezpośrednio wykorzystywane przy formułowaniu jej zapisów. Stanowią jednak źródło cennych
informacji

do określenia trendów obserwowanych w wybranych dziedzinach rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta. W związku z tym analizie poddano dane zawarte w działach Ludność i Komunikacja.
W latach 1990–1996 liczba ludności w mieście Rzeszów wzrosła ze 153,8 tys. do 160,8 tyś, czyli o 4,6%.
Trend wzrostowy zaznacza się również w danych demograficznych z ostatnich lat. Zgodnie ze statystykami
zwartymi w Banku Danych Regionalnych liczba ludności miasta w 2010 roku sięgnęła 178,2 tyś., z czego 118
tyś to ludność w wieku produkcyjnym. Stanowi ona więc około 66% ogółu ludności.
Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie o stanie miasta, w roku 1998 w granicach miasta znajdowało się
276,5 km dróg publicznych, w tym: 25,7 km dróg krajowych, 86,4 km dróg wojewódzkich i 164,4 km dróg
lokalnych miejskich. W uwzględnianym w raporcie okresie (1990-1996) natężenie ruchu na ulicach miasta
zwiększyło się w granicach od 30 do 60%, co było związane ze znacznym wzrostem liczby samochodów,
przede wszystkim osobowych. Zgodnie z danymi za rok 1996 liczba samochodów osobowych w mieście
wyniosła 49,9 tyś, co stanowiło 71% wszystkich pojazdów. W związku ze znaczącym wzrostem natężenia
ruchu przekroczone zostały przepustowości projektowe ulic na mostach: w ciągu ul. Piłsudskiego - Lwowskiej
o 70 % i ul. Powstańców Warszawy o 50 %; na Wiadukcie Tarnobrzeskim o 30 %; wokół Śródmieścia:
ul. Piłsudskiego o 30 %, Cieplińskiego o 20 %, Szopena o 30 % Targowej o 90 %, ponadto:
ul. Marszałkowskiej o 18 %, Hetmańskiej o 80 %, Dąbrowskiego o 20 %. W roku 1996 w Rzeszowie
znajdowało się około 7,6 tys. wydzielonych miejsc postojowych, z tego około 1000 w Śródmieściu. Od 1993
do 2003 roku w obrębie Śródmieścia funkcjonowała „Strefa ograniczonego postoju”, obejmująca obszar
zamknięty ulicami: płk. L. Kuli, Al. Cieplińskiego, Al. J. Piłsudskiego, Targową, Szopena i Pl. Śreniawitów oraz
ul. 8 Marca. Opłata za parkowanie pobierana była poprzez parkometry oraz za pomocą jednorazowych kart
parkingowych i całodziennych kart, które można było nabyć m. in. w kioskach.
Ponieważ Raport o stanie miasta ma charakter diagnozy, nie zawiera zapisów o charakterze strategicznym
lub planistycznym.
Katalog kluczowych zjawisk stanowiących szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony rozwoju
miasta
W Katalogu kluczowych zjawisk stanowiących szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony rozwoju miasta
brak jest bezpośrednich odniesień do polityki parkingowej miasta i ogólnej sytuacji parkingowej w Rzeszowie.
Zidentyfikowane zostały natomiast czynniki stanowiące szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony dla
sektora transportu w ujęciu ogólnym. Do najważniejszych szans rozwoju transportu w Rzeszowie zaliczona
została sprzyjająca lokalizacja dróg krajowych i międzynarodowych w województwie oraz usytuowanie portu
lotniczego w Jasionce pod Rzeszowem. Mocna stroną sektora jest struktura własności podmiotów
zajmujących się usługami w zakresie komunikacji. Zagrożenie natomiast stanowi zdaniem autorów Strategii
2

m.in. przepustowość systemu dróg krajowych i międzynarodowych . Do słabych stron systemu
transportowego zaliczono program modernizacji i rozwoju systemu transportowego oraz układ przestrzenny
istniejących szlaków komunikacyjnych.
Misja rozwoju miasta sformułowana została w sposób następujący: wielofunkcyjne miasto o wzrastającej
randze w regionie, w kraju i w Europie; miasto o wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego i coraz lepszych
warunkach życia mieszańców.

2

W chwili obecnej, ze względu na zaawansowanie robót przy budowie autostrady A4 zagrożenie to nie wydaje się już tak istotne.
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W dokumencie Główne i szczegółowe cele strategiczne rozwoju miasta do celów strategicznych zaliczono
rozwój i poprawę funkcjonowania systemu komunikacji i infrastruktury technicznej. Cel ten zostanie osiągnięty
między innymi poprzez realizację celów szczegółowych, odnoszących się do podsystemu Komunikacja
(w dziale Infrastruktura techniczna), do których należą:


Utrzymanie kontroli komunikacji publicznej przez miasto;



Realizacja „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa” – budowa systemu
integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic;



Stworzenie programu modernizacji i rozwoju systemu transportowego w aspekcie przestrzennym
w powiązaniu z systemem transportowym ponadlokalnym, a zwłaszcza ze stolicą;



Rozbudowa i modernizacja układu szlaków komunikacyjnych w nawiązaniu do modelu promienisto –
obwodnicowego.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015 został opracowany
w grudniu 2011 roku. Zawiera on m.in charakterystykę obecnej sytuacji (w zakresie zagospodarowania
przestrzennego, organizacji transportu zbiorowego, gospodarki i strefy społecznej), charakterystykę rynku
usług transportu publicznego, streszczenie polityki transportowej miasta, opis planowanych projektów
w podokresie programowania 2010-2015 oraz przewidywania co do stanu po zakończeniu realizacji planu.
Poniżej przytoczone zostały wybrane zapisy Planu, mogące mieć wpływ na formułowanie polityki parkingowej
Miasta.
W Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015, podobnie jak
w przytaczanej wcześniej Strategii rozwoju miasta do roku 2015 podkreślone zostało przekroczenie
przepustowości ulic w śródmieściu miasta. Wśród głównych problemów komunikacyjnych miasta, oprócz
przekroczenia przepustowości układu drogowego, w analizowanym dokumencie wymieniane są problemy
parkingowe oraz ponadnormatywny hałas komunikacyjny, na który narażone są obszary położone wzdłuż ulic:
Krakowskiej, Witosa, Batalionów Chłopskich, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej, Lwowskiej oraz
Sikorskiego. Obok rosnącego poziomu motoryzacji, jako przyczyna takiego stanu rzeczy wskazywane są
ułatwienia parkingowe w centrum miasta. Według zapisów Planu problemy parkingowe miasta wynikają z
braku regulacji i opłat za parkowanie. Dodatkowo, zdominowanie systemu parkowania przez jedną grupę
użytkowników parkingów w centrum (osoby pracujące w śródmieściu) wpływa na obniżenie atrakcyjności
centrum funkcjonalnego miasta dla pozostałych potencjalnych użytkowników transportu niepublicznego.
Ogólnym założeniem przyjętym w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa w celu
złagodzenia powyższych problemów jest wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju systemu
transportowego. Polega ona na preferencji transportu publicznego i ruchu niezmotoryzowanego oraz
ograniczeniach dla ruchu samochodowego prywatnego, szczególnie w strefach konfliktowych (śródmieście),
z wykorzystaniem środków łagodzących uciążliwości transportowe.
W tą koncepcję wpisują się plany zwiększenia roli transportu kolejowego w przewozach lokalnych poprzez
budowę dodatkowych przystanków oraz wprowadzenie niskopojemnego taboru szynowego (szynobusy).
Obecnie w granicach administracyjnych miasta znajdują się 2 stacje kolejowe i 3 przystanki ( Rzeszów
Główny,

Rzeszów Załęże, Rzeszów Staroniwa,

Rzeszów Osiedle, Rzeszów Zwięczyca), charakteryzujące

się dogodną do realizacji wyżej sformułowanego celu lokalizacją.
Jeśli chodzi o publiczny transport miejski autobusowy, na terenie Rzeszowa funkcjonuje 47 linii
autobusowych, z czego 16 obsługuje trasy podmiejskie. Łączna długość linii w granicach miasta wynosi 493
3

km, a poza miastem 154 km. Autobus jest w Rzeszowie drugim najpopularniejszym środkiem transportu
(30% podróży) po samochodzie osobowym (35% podróży jako kierowca), przy przeciętnie 1,86 podróży w
3

Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności dla projektu Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic

Gmina Miasto Rzeszów zobowiązała się do 2014 r ograniczyć wyjazdy za miasto do obszarów gmin, z którymi podpisana będzie umowa.
Oszczędzona liczba wozokilometrów będzie mogła zostać wykorzystana w mieście.
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4

ciągu dnia przypadającej na jednego mieszkańca miasta . Mimo tego, w ostatnich latach obserwowany jest
stały spadek ilości przewozu pasażerów (z około 43 mln pasażerów 2004 r. do około 36,6 mln w 2010 roku).
Przyczyną, obok wzrostu motoryzacji jest stosunkowo niska jakość usług świadczonych przez komunikację
publiczną. Stąd poprawa jej jakości jest także jednym z głównych celów działań planowanych w zakresie
wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Realizacja założeń Zintegrowanego
Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa ma doprowadzić do osiągnięcia następujących
mierzalnych wskaźników:


Skrócenia średniego czasu podróży autobusem (w minutach) o około 10%,



Poprawy (wzrostu) wskaźnika efektywności pracy przewozowej (pasażerów/wozo-kilometry) o około
4%.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zostało przyjęte Uchwałą

Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. W powyższym dokumencie, w części
ogólnej, wśród głównych uwarunkowań, a więc czynników determinujących dalszą politykę przestrzenną
miasta wymieniony został m.in.: istniejący układ głównych ciągów komunikacyjnych, o charakterze
promienisto – koncentrycznym, położenie istniejących linii kolejowych w stosunku do terenów podstawowego
zainwestowania miejskiego, a także duży stopień zainwestowania terenów w granicach administracyjnych
miasta. Jednym ze sformułowanych w Studium celów, odnoszących się pośrednio do realizacji polityki
parkingowej, jest dostosowanie rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej do potrzeb mieszkańców oraz
roli poszczególnych terenów w przyjętym modelu struktury funkcjonalno–przestrzennej miasta. Cel ten ma
zostać osiągnięty m.in. poprzez rozwój komunikacji (spójnie do istniejącego, rozpoznanego systemu) oraz
zagospodarowywanie terenów z uwzględnieniem wielofunkcyjnego ich wykorzystania, uwarunkowań
lokalnych, walorów kulturowych i przyrodniczych oraz roli poszczególnych terenów w przyjętym modelu
struktury funkcjonalno – przestrzennej miasta.
Pozostała część Studium na charakter zapisów szczegółowych, odnoszących się do istniejących
uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta w podziale na poszczególne zagadnienia tematyczne. Dla
formułowania polityki parkingowej miasta szczególne znaczenie mają zapisy dotyczące ustaleń w zakresie
przyszłych kierunków rozwoju miasta, a w szczególności odnoszące się do:


terenów zabudowanych wymagających przekształceń - załączniki Nr 42; 87 do Uchwały;



obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, w tym w formie zorganizowanej
działalności inwestycyjnej – załączniki Nr 43; 88 do Uchwały;



kierunków rozwoju komunikacji, w tym tereny niezbędnych do wytyczenia ścieżek rowerowych załączniki Nr 45; 46; 47; 48; 90 do Uchwały;



obszarów

strategicznych

dla

realizacji

głównych

celów

polityki

społeczno–gospodarczej

i przestrzennej miasta - załączniki Nr 52; 94 do Uchwały;


kierunków rozwoju turystyki, rekreacji i sportu - załącznik Nr 53; 54; 95 do Uchwały;

Powyższe zagadnienia zostały umówione w odniesieniu do rejonów zagospodarowania terenu, których zasięg
przedstawiony jest na mapie pt. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego zagospodarowania terenu,
stanowiącej załącznik nr 5 do ww. Uchwały Rady Miasta (rysunek 1). Ze względu na znaczenie tych informacji
dla formułowania polityki parkingowej, poniżej omówiono najważniejsze zapisy dotyczące zagospodarowania
terenu oraz planowanego rozwoju komunikacji dla każdego z rejonów.

4

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015, str. 45
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Rysunek 1 Lokalizacja rejonów zagospodarowania terenu

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Rzeszowa
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 1
Pierwszy z rejonów zagospodarowania terenu obejmuje ścisłe centrum miasta. Jego północną i zachodnią
granicę stanowią tereny kolejowe towarzyszące w pierwszym przypadku stacji Rzeszów Główny, a w drugim
Rzeszów Staroniwa (oraz linii kolejowej północ-południe). Granica południowa rejonu przebiega wzdłuż
al. Powstańców Warszawy, natomiast wschodnią wyznacza rzeka Wisłok. Północna część rejonu została
zaliczona do obszarów o znaczeniu strategicznym dla realizacji celów polityki społeczno-gospodarczej
i przestrzennej miasta. W regionie tym zwiera się w całości planowana Strefa Płatnego Parkowania.
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań północna część rejonu należy do obszarów wymagających
przekształceń, m.in. z uwagi na potrzebę reorganizacji układu komunikacji oraz stworzenia preferencji dla
ruchu pieszego nad ruchem kołowym. W rejonie nie przewidziano natomiast wprowadzania dodatkowej
zabudowy, są to obszary zainwestowane bez możliwości istotnego doinwestowania kubaturowego.
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Zgodnie z założeniami Studium w zakresie rozwoju komunikacji, północna cześć obszaru (ograniczona od
południa ulicami Hoffmanowej, Unii Lubelskiej i Trasą Zamkową) powinna być strefą preferencji ruchu
rowerowego i pieszego. W południowej części rejonu przewidziano natomiast strefę preferencji dla
komunikacji zbiorowej. W całym rejonie nie planuje się budowy nowych dróg i ulic. W Studium w ramach
rejonu przewidziano stworzenie 4 nowych parkingów: przy ulicy Szpitalnej, w okolicach Mostu Zamkowego (2
parkingi) oraz ulicy Hetmańskiej.
Założenia dotyczące lokalizacji miejsc parkingowych zapisane zostały również w planowanych kierunkach
rozwoju rekreacji i turystyki w mieście. Ze względu na fakt, iż w przypadku niektórych rejonów
zagospodarowania terenu, zapisy dotyczące budowy parkingów zawarte na mapach dotyczących kierunków
rozwoju komunikacji oraz kierunków rozwoju rekreacji i turystyki odbiegają od siebie, w dalszej części
dokumentu zostały one rozpatrzone osobno.
W kierunkach rozwoju turystyki i sportu dla pierwszego z rejonów zagospodarowania terenu zawarto
propozycję ograniczenia ruchu drogowego na rzecz poszerzenia strefy ruchu pieszego wraz z ruchem
rowerowym w Śródmieściu. Propozycja poszerzenia strefy pieszej dotyczy ulic: Mickiewicza (od Rynku do
Gałęzowskiego), Gałęzowskiego, Joselewicza, Zamenhoffa, Bernardyńska, placu Farnego. Postulowane jest
także utrzymanie funkcji parkingowej placu przy Urzędzie Wojewódzkim, jako tradycyjnego miejsca
parkowania autokarów turystycznych. Od 2010 roku, w tym miejscu prowadzona jest inwestycja związana z
budową tzw. Ogrodów Bernardyńskich, pod którymi zaplanowanych zostało 200 miejsc na podziemnym
parkingu.
Przywrócenie parkingów dla autokarów turystycznych proponowane jest także w obrębie pl. Targowego oraz
na placu przez Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie”. Jeśli chodzi o kolejne miejsca
parkingowe dla samochodów osobowych w obrębie pierwszego z rejonów zagospodarowania terenu, to
możliwe jest utworzenie nowego parkingu przy planowanym hotelu przy pl. Kilińskiego (w zaadaptowanych
budynkach poaustriackich koszar) oraz parkingu pod podwórzem hotelu proponowanego przy ul. Zamkowej 8.
Dodatkowo, sformułowano propozycję zamknięcia dla ruchu placu przez Domem Kultury WSK (osiedle
Piastów) oraz budowy w tym miejscu parkingu podziemnego.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 2
Drugi z rejonów zagospodarowania terenów położony jest na południowy zachód o pierwszego z rejonów.
Jego północna granica przebiega wzdłuż al. Powstańców Warszawy, południowa zaś wzdłuż ulicy Wetlińskiej.
Od zachodu obszar jest ograniczony przez linię kolejową północ-południe oraz równoległą do niej ulicę
Zawiszy Czarnego, natomiast od wchodu przebieg granicy wyznacza rzeka Wisłok. Teren ten nie został
zaliczony do obszarów strategicznych z punktu widzenia rozwoju miasta.
Południowo-wschodnia część drugiego z regionów zagospodarowania terenu wymaga przekształceń ze
względu na dysharmonię przestrzenną oraz brak ładu przestrzennego. Jedynie niewielkie fragmenty tego
obszaru mogą być przeznaczone pod zabudowę, w tym część również do prowadzenia zorganizowanej
działalności inwestycyjnej. Pod zabudowę przeznaczone zostały obszary położone w południowo-wschodnim
krańcu strefy, przy skrzyżowaniu ulic Wetlińskiej i Leśnej. Natomiast prowadzenie zorganizowanej działalności
inwestycyjnej dopuszczono przy ulicy E. Plater (sąsiedztwo kina Helios) oraz na terenach położonych wzdłuż
ulicy Podkarpackiej, na wysokości ul. Bieszczadzkiej i ul. A. Matuszczaka.
Jeśli chodzi o preferowane kierunki rozwoju komunikacji, zdecydowana większość rejonu zaliczona została do
strefy wolnej od ograniczeń dla ruchu samochodowego. Jedynie teren os. Dąbrowskiego włączono do strefy,
w której preferuje się komunikację zbiorową. Nie założono budowy nowych dróg i ulic. W obrębie rejonu
przewidziano lokalizację trzech parkingów w tym dwóch strategicznych: przy ulicy Żeglarskiej – od strony
Wisłoka (parking strategiczny), przy ulicy Podkarpackiej, na południe od linii kolejowej (parking strategiczny)
oraz przy ulicy Hetmańskiej. W obrębie rejonu nr 2 nie zaproponowano parkingów dla autokarów
turystycznych.
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Rejon Zagospodarowania Terenu nr 3
Trzeci z rejonów zagospodarowania terenu ma kształt pasa, o przebiegu z północy na południowy zachód.
Jego północną granicę stanowi częściowo ul. Morelowa natomiast w drugiej części (do ul. Warszawskiej)
pokrywa się ona z granicą administracyjną miasta. Od południa rejon zagospodarowania terenu nr 3
ograniczony jest ulicami Beskidzką i Świętokrzyską. Wschodnią stronę rejonu wyznaczają ulice: Warszawska,
Marszałkowska, Cieplińskiego, Wiadukt Śląski, następnie przebiega ona wzdłuż linii kolejowej, we fragmencie
równolegle do ulicy Zawiszy Czarnego. Do strony zachodniej granicę rejonu wytycza przebieg ulic:
Osmeckiego, Okulickiego, Witosa, dalej biegnie ona wzdłuż zasięgu terenów przemysłowych aż do ulicy
Świętokrzyskiej. Południowy fragment rejonu, o charakterze przemysłowym, został zaliczony do obszarów
strategicznych dla realizacji głównych celów polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta.
W części północnej i południowej rejon wymaga przekształceń ze względu na brak ładu przestrzennego.
Stosunkowo rozległe fragmenty rejonu mogą, zgodnie z zapisami Studium, zostać przeznaczone pod
zabudowę i pod zorganizowaną działalność inwestycyjną. Dotyczy to: północnego krańca rejonu – od
północnej granicy do ulicy Miłocińskiej (przeznaczenie pod działalność inwestycyjną) oraz południowej części
rejonu – terenów sąsiadujących od wschodu i południa z obszarami przemysłowymi (zabudowa i działalność
inwestycyjna).
W zakresie komunikacji, w Studium przewidziano, iż zdecydowana większość rejonu będzie należała do
strefy, w której preferowana będzie komunikacja zbiorowa. Natomiast na południe od ulicy Batalionów
Chłopskich nie przewidziano ograniczeń dla ruchu samochodowego. W granicach rejonu zaprojektowano
budowę dwóch ulic głównych dla ruchu przyśpieszonego. Pierwsza z nich stanowić będzie przedłużenie
w kierunku północnym al. Okulickiego (prawdopodobnie po śladzie ul. Osmeckiego). Natomiast druga będzie
przedłużeniem ul. Morelowej w kierunku północno-wschodnim, do połączenia z ul. Warszawską. W granicach
rejonu i w jego najbliższym sąsiedztwie przewidziano lokalizację 3 parkingów, w tym jednego o znaczeniu
strategicznym. Zaczynając od północy, pierwszy z nich zaproponowano tuż poza granicami miasta,
w Miłocinie, w sąsiedztwie linii kolejowej. Kolejny planuje się na północ od skrzyżowania ulic Osemckiego
i Wyzwolenia. Trzeci zlokalizowano na północ od skrzyżowania ulicy Świętokrzyskiej z ulicą Zawiszy
Czarnego, przy projektowej drodze o charakterze głównej ulicy miejskiej i przebiegu zachód – południowy
wschód.
Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju turystyki rekreacji i sportu, w obrębie rejonu trzeciego przewidziany
został jeden parking Park & Ride, na północ od skrzyżowania ul. Miłocińskiej i ul Przy Torze, którego
realizacja zgodnie z zapisami Studium będzie możliwa dopiero po wybudowaniu arterii komunikacyjnych. W
omawianym dokumencie zaproponowano także stworzenie trzech centrów targowych i kongresowych, na
północ od analizowanego rejonu zagospodarowania terenu, w okolicach linii kolejowej, na wysokości ulicy
Waniliowej.

Należy

przypuszczać,

iż

przy

tych

obiektach

utworzone

zostaną

również

parkingi

wielkopowierzchniowe.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 4
Czwarty z rejonów zagospodarowania terenu sąsiaduje od wschodu z rejonem trzecim. Od północy ogranicza
go ulica Miłocińska a od południa ul. Witosa i ul. bł. Karoliny. Granica zachodnia ma urozmaicony przebieg, od
ul. Tarnowskiej, poprzez ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, al. Wyzwolenia, ul. Krakowską, ul. Zbyszewskiego
i ul. Strzyżowską. Bardzo niewielkie fragmenty rejonu zaliczone zostały do obszarów o znaczeniu
strategicznym. Dotyczy do ciągów wzdłuż ulic: Osmeckiego i Obrońców Poczty Gdańskiej.
W części północnej, ograniczonej ulicami: Obrońców Poczty Gdańskiej, al. Wyzwolenia, Osmańskiego,
Miłocinską teren wymaga przekształceń ze względu na brak ładu przestrzennego. Bardzo niewielkie
fragmenty rejonu, położone wzdłuż jego zachodniej granicy mogą zostać przeznaczone pod zabudowę i pod
działalność inwestycyjną.
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Pod względem komunikacyjnym rejon ten, z wyjątkiem krańca północno-zachodniego należy do strefy,
w której preferowana jest komunikacja zbiorowa. W obrębie rejonu zaproponowano w Studium budowę dwóch
dróg o charakterze ulic głównych dla ruchu przyspieszonego: drogi po śladzie istniejącej ulicy Osmańskiego
oraz drogi łączącej ul Miłocińską z Krakowską. Wskazano także na potrzebę budowy drogi o charakterze
głównej ulicy miejskiej po śladzie ulic Jana Wiktora i bł. Karoliny. Założono budowę jednego parkingu przy
skrzyżowaniu ulic Kotuli i Jana Wiktora. Natomiast zgodnie z kierunkami rozwoju turystyki, rekreacji i sportu
w obrębie analizowanego rejonu nie założono budowy parkingów.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 5
Piąty z rejonów zagospodarowania jest od północy ograniczony ulicami Jana Wiktora i Wyspiańskiego. Po
stronie zachodniej granica biegnie nieoznaczoną ulicą aż do granicy miasta a następnie w kierunku
południowym i południowo-wschodnim do ulicy Świętokrzyskiej. Od strony wschodniej rejon ograniczony jest
al. Witosa. Rejon ten nie należy do obszarów strategicznych z punktu widzenia rozwoju miasta.
W części środkowej, po obu stronach ulicy Staroniwskiej, rejon ten wymaga przekształceń ze względu na
konieczność uporządkowania terenu, przeprowadzenia działań wyrównawczych oraz potrzebę uzupełnienia
infrastruktury technicznej i drogowej. Stosunkowo duże fragmenty rejonu przeznaczone zostały pod
zabudowę. Są to tereny graniczące od strony północnej z ul. bł. Karoliny i ul. Jana Wiktora, od wschodu z
al. Witosa, na północ od obecnej zabudowy wzdłuż ulicy Staroniwskiej oraz w południowej części regionu obszary pomiędzy ulicą Staroniwską, a terenami przemysłowymi znajdującymi się w granicach rejonu
trzeciego.
Pod względem komunikacyjnym cały rejon należy do obszarów wolnych od ograniczeń dla ruchu
samochodowego, na których nie planuje się budowy parkingów. Ustalenie to potwierdza również plansza
Studium dotycząca kierunków rozwoju turystyki, rekreacji i sportu.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 6
Szósty z rejonów zagospodarowania terenów położony jest w północno-zachodniej części miasta, od strony
wschodniej graniczy z rejonem czwartym. Granica zachodnia obszaru przebiega wzdłuż ulicy Ceramicznej,
następnie Ustrzyckiej i dalej ulicą nieoznaczoną, równoległą do Nowosądeckiej. Od południa rejon
ograniczony jest ulicą Wyspiańskiego natomiast od północy granica przecina sieć dróg gruntowych i przebiega
w kierunku wschód – zachód na wysokości ulicy Miłocińskiej. Duża część tego rejonu została zaliczona do
obszarów strategicznych dla rozwoju miasta. Nie dotyczy to jedynie większości obszarów położonych wzdłuż
ulicy Krakowskiej. Obszary niestrategiczne wymagają natomiast przekształceń ze względu na konieczność
uporządkowania terenu i przeprowadzenia działań wyrównawczych oraz potrzebę uzupełnienia infrastruktury
technicznej i drogowej. W części północnej (na północ od ulicy Krakowskiej) duże fragmenty rejonu zostały
przeznaczone pod zabudowę, w tym niewielkie powierzchnie zostały również przewidziane do prowadzenia
zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
Pod względem komunikacyjnym, zdecydowana większość rejonu zaliczona została do strefy wolnej od
ograniczeń dla ruchu samochodowego. Natomiast obszary graniczące z rejonem od północy (nienależące do
żadnego z rejonów zagospodarowania) zostały zaliczone do strefy preferencji dla komunikacji zbiorowej.
W granicach rejonu przewidziano budowę jednego parkingu o znaczeniu strategicznym. Zgodnie z zapisami
Studium będzie on zlokalizowany po północnej stornie skrzyżowania ul. Krakowskiej z al. Wyzwolenia. Na
północ od analizowanego rejonu, przy ulicy Ceramicznej przewidziano natomiast lokalizację zajezdni MZK.
W tej części miasta planowana jest również przebudowa kilku dróg lokalnych i zbiorczych. Funkcję drogi
zbiorczej ma też pełnić w przyszłości ulica Ceramiczna. Na zachód od analizowanego rejonu, równolegle do
istniejącej drogi S-19 przebiegać ma planowana droga, której nadano w Studium rangę głównej ulicy miejskiej.
Zgodnie z kierunkami rozwoju turystyki, rekreacji i sportu, w rejonie nie przewidziano lokalizacji żadnej
dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej. Na zachód od omawianego rejonu, przy ul Krakowskiej
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zaplanowano natomiast utworzenie dwóch obiektów gastronomicznych, którym towarzyszyć będą zapewne
parkingi powierzchniowe.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 7
Siódmy rejon zagospodarowania terenu zajmuje znaczne obszary w północnej części miasta. Jego północna
granica pokrywa się z granicą miasta. Od wschodu rejon ogranicza dolina rzeki Wisłok, od południa tereny
kolejowe, w tym stacja Rzeszów Główny. Granica zachodnia rejonu przebiega wzdłuż ulicy Warszawskiej,
a następnie linii kolejowej północ-południe. Północna, w niewielkim stopniu zurbanizowana część tego
obszaru (na północ od dzielnicy Staromieście), należy od obszarów strategicznych dla rozwoju miasta.
Natomiast obszar wspomnianej dzielnicy, zgodnie z zapisami Studium, wymaga przekształceń ze względu na
konieczność uporządkowania terenu, przeprowadzenia działań wyrównawczych oraz potrzebę uzupełnienia
infrastruktury technicznej i drogowej.
Zgodnie z kierunkami rozwoju komunikacji analizowany obszar podzielić można na trzy części. Pierwsza z
nich, zlokalizowana w północno-zachodniej części obszaru, zaliczona została do strefy wolnej od ograniczeń
dla ruchu samochodowego. W tej części zaplanowano budowę dwóch dróg o charakterze ulic zbiorczych. Od
kolejnej części analizowany obszar będzie oddzielała planowana drogą o charakterze ulicy głównej dla ruchu
przyspieszonego, która ma otaczać miasto od północy. Poniżej tej drogi zaplanowano strefę, w której
preferowana będzie komunikacja miejska. Jej południowy zasięg wyznacza aleja Wyzwolenia. Pomiędzy
al. Wyzwolenia a granicą rejonu przewidziano strefę preferencji dla komunikacji zbiorowej.
W obrębie analizowanego rejonu zaproponowano zlokalizowanie jednego parkingu o charakterze
strategicznym. Ma się on znajdować przy ulicy warszawskiej (od strony wschodniej) na wysokości granicy
miasta. W tym samym miejscu zgodnie z kierunkami rozwoju turystyki, rekreacji i sportu zaplanowano
lokalizację obiektu noclegowego o charakterze hotelu lub motelu. Dodatkowe obiekty noclegowe zaplanowano
również przy ul Lubelskiej (po stronie zachodniej) - nieco na północ od Giełdy Małopolskiej.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 8
Ósmy rejon zagospodarowania sąsiaduje od wschodu rejonu siódmego - jego zachodnią granicę stanowi
koryto rzeki. Północna i wschodnia granica pokrywają się z granicami miasta, natomiast zasięg południowy
ogranicza linia kolejowa o przebiegu północny-wschód – południowy-zachód. Rejon ten nie należy do
obszarów strategicznych dla rozwoju miasta za wyjątkiem niewielkiego fragmentu zlokalizowanego
w sąsiedztwie elektrociepłowni (ul. Ciepłownicza). W obrębie rejonu nie wyróżniono także obszarów
wymagających przekształceń. Wskazano natomiast tereny przeznaczone pod zabudowę – ograniczone
ulicami Załęską, Rzecha, Ziemiańskiego, Strączka, Księżycową. Zarówno pod zabudowę jak i działalność
inwestycyjną przeznaczone zostały natomiast obszary po wschodniej stronie ulicy Księżycowej, na południe
od elektrociepłowni między ulicą Ciepłowniczą o Wisłokiem oraz na północ od oczyszczalni ścieków.
Pod względem komunikacyjnym praktycznie cały teren zaliczony został do obszarów wolnych od ograniczeń
dla ruchu samochodowego. Zgodnie z założeniami Studium, rejon przecinać będzie droga o charakterze
głównej ulicy miejskiej przebiegająca w kierunku północny-wschód - południowy-zachód, od planowanego
węzła przy skrzyżowaniu z linią kolejową (ul. Ks. J. Strączka) do al. Wojska Polskiego. W obrębie
analizowanego obszaru nie przewidziano lokalizacji nowych parkingów. Zaproponowano natomiast nowy
obiekt noclegowy na skrzyżowaniu ul. Rzecha z al. Wojska Polskiego.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 9
Dziewiąty rejon zagospodarowania przestrzennego ograniczony jest od zachodu korytem rzeki, od północy
przebiegiem linii kolejowej a od wschodu granicą miasta. Natomiast jego południowy zasięg wyznacza ulica
Lwowska. W obrębie tego regionu do obszarów strategicznych dla rozwoju miasta zaliczone zostały jedynie
tereny bezpośrednio przylegające do alei Wojska Polskiego oraz wąski pas prostopadły do niej. Przekształceń
wymagają natomiast obszary położone w zachodniej części regionu, ograniczone ulicami Na Wzgórzu oraz
J. Bruna.
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wyrównawczych oraz uzupełnienia infrastruktury technicznej i drogowej. Zasięg terenów przeznaczonych
w ramach analizowanego rejonu pod zabudowę pokrywa się w przybliżeniu z zasięgiem obszarów, które
wymagają przekształceń. Natomiast tereny, na których obok zabudowy może być prowadzona działalność
inwestycyjna obejmują także obszary pomiędzy ulicą Załęską a aleją Wojska Polskiego, tereny przy ulicach
Dolnej, Morgowej oraz Marcina Filipa.
Zgodnie z zakładanymi kierunkami rozwoju komunikacji, większość rejonu należeć będzie od do strefy wolnej
od ograniczeń dla ruchu samochodowego. Natomiast tereny położone wzdłuż ulicy Lwowskiej zaliczone
zostały do obszarów, na których preferowany jest rozwój komunikacji zbiorowej. Jeśli chodzi rozwój sieci
drogowej w obrębie rejonu to podstawowym założeniem jest przedłużenie w kierunku wschodnim aż do
granicy miasta Alei Wyzwolenia. W granicach rejonu nie zaplanowano natomiast budowy nowych parkingów.
W części Studium dotyczącej kierunków rozwoju turystyki, rekreacji i sportu zaproponowano budowę
przystanku kolejowego Rzeszów-Pobitno oraz towarzyszącej bazy noclegowej.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 10
Dziesiąty rejon zagospodarowania terenu zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię. Jego północną granicę
wyznacza ulica Lwowska. W kierunku zachodnim rejon rozciąga się do rz. Wisłok. Natomiast południowy
i wschodni zasięg tego obszaru wyznacza al. Armii Krajowej. Północno-zachodni fragment tego rejonu,
pomiędzy al. Rejtana, Armii Krajowej oraz ul. Krzyżanowskiego zaliczony został do obszarów strategicznych
dla rozwoju miasta. Jest to również teren wymagający przekształceń. Duże znaczenie przypisano także
wschodnim i południowym obrzeżom tego rejonu. W granicach rejonu wskazano kilka obszarów
przeznaczonych pod zabudowę lub prowadzenie działalności inwestycyjnej. Znajdują się one na północ
i południe od Cmentarza Żydowskiego, przy skrzyżowaniu alei Niepodległości i alei Armii Krajowej oraz
wzdłuż alei Armii Krajowej - od alei Krzyżanowskiego do alei Rejtana.
Pod względem komunikacyjnym całość rejonu włączono do strefy, w której preferowany jest transport
publiczny. Nie zaproponowano budowy nowych ciągów komunikacyjnych ani parkingów.
Zgodnie kierunkami rozwoju turystyki, rekreacji i sportu, w obrębie analizowanego rejonu zagospodarowania
terenu proponuje się budowę hotelu oraz obiektu gastronomicznego przy alei Armii Krajowej na wysokości
ul. Mieszka I.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 11
Jedenasty z rejonów zagospodarowania terenu wyznaczony jest od północy przez ul. Lwowską a od zachodu
przez al. Armii Krajowej. Wschodnia granica rejonu pokrywa się z granicą miasta, natomiast od południa
zasięg rejonu sięga w przybliżeniu ul. Powstańców Listopadowych. Dwa fragmenty tego rejonu zaliczono do
obszarów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju miasta. Pierwszy z nich obejmuje okolice skrzyżowania alei
Armii Krajowej oraz ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Drugi przylega do granicy miasta oraz
ul. Lwowskiej. Przekształceń ze względu na konieczność uporządkowania terenu wymagają natomiast:
dzielnica Wilkowyja, okolice Parku Szafera (z jego wyłączeniem) oraz tereny położone przy skrzyżowaniu
al. Armii Krajowej z ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Ostatni w wymienionych obszarów
przeznaczony został również pod zabudowę i prowadzenie działalności inwestycyjnej, podobnie jak dość
znaczny teren ograniczony ul. Lwowską, granicą miasta, oraz ul. Jana Olbrachta. W granicach analizowanego
rejonu występuje jeszcze kilka tego typu obszarów jednak o znacznie mniejszej powierzchni.
Zgodnie z kierunkami rozwoju transportu określonymi w Studium, całość rejonu została włączona do strefy
wolnej od ograniczeń dla ruchu samochodowego. W granicach rejonu zaplanowano budowę dwóch dróg
o charakterze ulic zbiorczych. Pierwsza z nich stanowiłaby przedłużenie al. Niepodległości, częściowo po
śladzie ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w kierunku ul. Słocińskiej. Druga łączyłaby ulicę Lwowską
ze Słocińską, częściowo po śladzie ulicy Paderewskiego. Zaplanowano budowę jednego parkingu
o charakterze strategicznym przy granicy miasta, na wysokości ulicy Lwowskiej. Jest to również proponowana
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lokalizacja centrum kongresowo- targowego, obiektu gastronomicznego oraz noclegowego, przy których
powstaną zapewne również miejsca parkingowe.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 12
Dwunasty rejon zagospodarowania terenu znajduje się w południowo-wschodniej części miasta. Jego
północną granicę wyznaczają ul. Armii Krajowej i ul. Powstańców Listopadowych. Zasięg w kierunku
wschodnim pokrywa się z granicami miasta. Od południa rejon kończy się na wysokości ulicy Białogórskiej
natomiast granicę zachodnią stanowi al. Sikorskiego. Do obszarów strategicznych dla rozwoju miasta
zaliczony został fragment rejonu położony przez skrzyżowaniu al. Sikorskiego i al. Armii Krajowej. Fragmenty
rejonu, które zostały przeznaczone pod zabudowę i/lub prowadzenie działalności inwestycyjnej zajmują około
15% obszaru i mają charakter dość rozdrobniony, z wyjątkiem południowo-wschodnich krańców rejonu.
Większość omawianego rejonu zaliczona została w Studium do strefy wolnej od ograniczeń dla ruchu
samochodowego. W jego części zawartej między aleją Sikorskiego a ulicą Łukasiewicza preferuje się
natomiast rozwój komunikacji miejskiej. W granicach rejonu zaproponowano budowę dwóch dróg. Pierwsza
z nich o charakterze głównej ulicy miejskiej, stanowiłaby przedłużenie alei Krzyżanowskiego w kierunku
południowo- wschodnim. Druga, o charakterze ulicy zbiorczej, byłaby częściowo równoległa do pierwszej
z opisanych dróg, lecz przesunięta w kierunku południowo-zachodnim. Przy skrzyżowaniu tej właśnie ulicy
z aleją Armii Krajowej zaplanowano także powstanie jednego parkingu o charakterze strategicznym. Drugi
miałby powstać na południe od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Robotniczą. Przy obu parkingach
strategicznych założono powstanie obiektów noclegowych.
Rejon Zagospodarowania Terenu nr 13
Trzynasty rejon zagospodarowania przestrzennego ograniczony jest od wschodu al. Sikorskiego, od północy
aleją Powstańców Warszawy, od zachodu korytem rzeki i brzegiem zalewu na Wisłoku. Południowa granica
przebiega natomiast ul. Jana Pawła, Gościnną, Miłosza, wzdłuż koryta rzeki Strug, a następnie
ul. kard. Wojtyły do ulicy Malowniczej. Żaden z fragmentów rejonu nie został zaliczony do obszarów
strategicznych dla rozwoju miasta. W obrębie rejonu nie zidentyfikowano też obszarów wymagających
przekształceń. Znaczna jego cześć przeznaczona została pod zabudowę, z tego około 20 % również do
prowadzenia działalności inwestycyjnej.
Za wyjątkiem fragmentów rejonu położonych między ulicą Kopisto i aleją Rejtana, rejon zaliczono do strefy
wolnej od ograniczeń dla ruchu samochodowego. Natomiast na wskazanych wyżej terenach preferowana jest
komunikacja zbiorowa. W granicach omawianego rejonu przewidziano rozbudowę jednej drogi o charakterze
lokalnym. Byłaby ona częściowo równoległa do al. Rejtana i łączyła się z ul. Podwisłocze. Nie przewidziano
natomiast budowy nowych parkingów.
Z punktu widzenia polityki parkingowej, ważną grupę informacji stanowią dane na temat planowanych
inwestycji. Na tej podstawie możliwe jest określenie dodatkowego zapotrzebowania na miejsca parkingowe, w
różnych częściach miasta oraz uwzględnienie w projektowanym systemie parkingowym parkingów
planowanych przy przewidywanych inwestycjach. Ze względu na brak szczegółowych danych na temat
inwestycji przewidywanych w granicach miasta, ta kwestia została uwzględniona w niniejszym dokumencie w
oparciu o informacje wynikające z omówionego wyżej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

3.3 Omówienie założeń do polityki parkingowej
Jednym z dokumentów miasta określających wstępny kształt koncepcji polityki parkingowego Rzeszowa są
Założenia do polityki parkingowej. Zostały one przygotowane w ramach prac nad projektem „Budowa systemu
integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” i zawarte w studium wykonalności dla tego
przedsięwzięcia, opracowanym przez firmę IMS. Jedną z przesłanek do podjęcia prac w tym zakresie było
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coraz wyraźniej zaznaczające się przekroczenie pojemności systemu parkingowego Rzeszowa, związane
z nim zatłoczenie komunikacyjne, spadek punktualności i niezawodności, a w konsekwencji konkurencyjności
transportu publicznego. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniane jest m.in długookresowe zajęcie
miejsc parkingowych przez pracowników firm i urzędów mających siedziby w centrum miasta. Znacząco
utrudnia to parkowanie pozostałym użytkownikom centrum.
W związku z powyższym za najważniejszy cel polityki parkingowej w omawianych założeniach przyjęto
wprowadzenie systemu zarządzania pozwalającego na sterowanie potokami pojazdów, które pozwoli na
dostosowanie liczby pojazdów poruszającej się w danej części miasta do dostępności miejsc parkingowych.
Będzie to możliwe poprzez wprowadzenie kontroli liczby zaparkowanych samochodów w poszczególnych
obszarach strefy oraz np. wprowadzenie opłat parkingowych. Kolejnym krokiem, w dalszych etapach
rozwojowych układu komunikacyjnego miasta, może być rozszerzenie strefy płatnego parkowania i w ten
sposób kierowanie pojazdów parkingi zlokalizowane w różnych częściach miasta.
W analizowanym dokumencie, obok ogólnych założeń polityki parkingowej znalazł się również szereg zaleceń
o charakterze szczegółowym, które powinny zostać uwzględnione przy wprowadzaniu strefy płatnego
parkowania w mieście. Jednym z nich jest konieczność dostosowania granic strefy do naturalnych granic
(przeszkód) w przestrzeni miasta, takich jak dolina rzeki lub linia kolejowa. Powinno to ograniczyć wzrost
liczby samochodów parkujących na obrzeżach strefy, tuż poza jej zasięgiem. Zgodnie z powyższym
założeniem, północną i zachodnią granicę strefy proponuje się wyznaczyć wzdłuż linii kolejowych, a jej zasięg
wschodni wzdłuż koryta Wisłoka. Od południa granica strefy przebiegać miałaby wzdłuż ulic Langiewicza,
Chrzanowskiej, Dąbrowskiego, Chodkiewicza, Hetmańskiej, Trasy Zamkowej. Opłata za parkowanie w
obrębie strefy powinna być ustalona tak, aby wymuszać możliwe wysoką rotację parkowania w miejscach o
największym popycie na postój.
Przyjęto, że opłaty pobierane byłyby za pomocą parkomatów, ponieważ mogą one stanowić również
potencjalne źródło informacji o rotacji parkowania i aktualnej zajętości miejsc postojowych w danym
podobszarze. Planuje się, iż dane o zajętości miejsc w danym obszarze byłyby gromadzone centralnie i
wyświetlane na tablicach informacji parkingowej. Bieżące informowanie kierowców o stanie zajętości miejsc
pozwoliłoby na skrócenie czasu poszukiwania wolnych miejsc parkingowych oraz zmniejszenie liczby
dodatkowych, pokonywanych w tym celu kilometrów. Zgodnie z treścią Założeń informacje o zajętości miejsc
zbierane byłyby w obrębie mniejszych obszarów – podstref – stąd podział strefy płatnego parkowania na
cztery dalsze podobszary. Natomiast tablice informacyjne miałby zostać lokalizowane przy głównych ulicach
dojazdowych do strefy płatnego parkowania tak, aby umożliwić kierowcom odpowiednio wczesne podjęcie
decyzji, co do miejsca planowanego postoju. Załączona do założeń mapa prezentuje zaproponowany podział
podstref oraz wstępną lokalizację 12 tablic informacji parkingowej.
W celu zapewnienia bieżącej obsługi strefy płatnego parkowania i całego systemu, zaplanowano utworzenie
nowej jednostki – Centrum Obsługi Strefy Parkingowej w strukturach Miejskiego Zarządu Dróg. Do jej
kompetencji należałoby m.in. kontrola uiszczenia opłat oraz ewentualne naliczanie i pobieranie kar za
niewłaściwe parkowanie.
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Rysunek 2. Lokalizacja strefy płatnego parkowania i tablic informacji parkingowej (VMS), zgodnie z Założeniami polityki
parkingowej

Źródło: Założenia polityki parkingowej

Założenia polityki parkingowej, zawarte w studium wykonalności dla projektu „Budowa systemu integrującego
transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, mają charakter zapisów ogólnych, nakreślających główne ramy
dla dalszych działań. W niniejszym dokumencie przywołane Założenia polityki parkingowej uznane zostały za
punkt wyjścia dla formułowana szczegółowych kierunków rozwoju Polityki parkingowej dla miasta Rzeszowa.
Sformułowana przez Wykonawcę propozycja nowych kierunków rozwoju polityki parkingowej znajduje się
w rozdziale 6.1.

3.4 Charakterystyka ruchu w mieście (strumienie ruchu, model ruchu
2010)
Charakterystyka ruchu jest podstawowym zagadnieniem wymagającym należytej uwagi przy analizie
uwarunkowań i projektowaniu polityki parkingowej. Zawiera informacje o liczbie pojazdów w danej lokalizacji
w określonej jednostce czasu. Często uwzględnia strukturę rodzajową ruchu.
Poniższa charakterystyka ruchu dla miasta Rzeszowa została opracowana na podstawie pomiaru z trzeciego
kwartału 2009 roku oraz z czerwca 2011.
Wyniki pomiarów ze skrzyżowań i przekrojów dróg posłużyły do stworzenia mapy potoków ruchu
w Rzeszowie. Mapa ta została zaprezentowana w załączniku 1. Niestety w dostępnych materiałach brakuje
opracowania skrzyżowania ulic Trasa Zamkowa i Szopena, gdzie źle opisane wloty uniemożliwiają prawidłowe
odczytanie potoków ruchu. Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Lisa-Kuli z ulicami Hetmańską i Szopena
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opisane jest tylko w godzinach porannego szczytu. Dla odmiany skrzyżowanie Al. Wyzwolenia i Gen.
Okulickiego opisane jest tylko w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Podobna sytuacja ma miejsce
w przypadku krzyżówki ulic Załęska i Rzecha. Wyniki pomiarów cechuje duża niespójność. Wydaje się, że
o zmiennej jakości otrzymanych danych zadecydowało to, że przeprowadzanie pomiarów nie odbyło się
jednego (tego samego) dnia. Dodatkowo, pomiar był wykonywany ręcznie.
Z wyżej wymienionych powodów niniejsza analiza skupia się wokół pomiaru na kordonach. Kordonowy
charakter pomiaru oznacza, że obejmuje on swoim zasięgiem wszystkie drogi wjazdowe do miasta mające
strategiczne znaczenie. Gdy zlokalizowane tam punkty pomiarowe zostaną połączone ze sobą utworzą pętlę,
czyli tzw. „kordon”. Pomiar kordonowy został dokonany w sposób automatyczny, jego wyniki zebrane są
w poniższej tabeli (tabela 3. Odnoszą się one do trzynastu wybranych punktów pomiarowych, które obejmują
m.in. mosty na rzece Wisłok i ulice obsługujące ruch tranzytowy, w tym drogi wjazdowe do miasta.
Tabela 3 Pomiar dzienny, 12-godzinny, z 2009 roku.
Liczba
Liczba
Nazwa punktu
zmierzonych
porządkowa
pomiarowego
pojazdów
1
Lubelska
19281
2
Ciepłownicza
7903
3
Rzecha
11994
4
Lwowska
19422
5
Paderewskiego
5359
6
Wieniawskiego
1142
7
Sikorskiego
10296
8
Most Karpacki
35270
9
Podkarpacka
14451
10
Most Lwowski
27866
11
Staroniwska
3785
12
Krakowska
18702
13
Warszawska
20096
Suma:
195567
Średni udział w
ruchu:

Ruch
tranzytowy w
%
39,6
39,3
32,6
63
32,6
32,7
29,8
34,6
60,1
38,9
22,4
50,1
40,1

Ruch
lokalny
w%
28,2
44
43,5
23,5
45,9
50,1
32,6
47,9
20
42,9
36
30,8
28,5

Ruch z powiatu
rzeszowskiego w
%
32,2
16,7
23,9
13,6
21,5
17,1
37,1
17,5
19,9
18,2
41,5
19,1
31,3

39,77

36,5

24

Średnia
dobowa ruchu z
GPR 2010
18289
b.d.
b.d.
29703
b.d.
b.d.
10352
b.d.
17844
b.d.
b.d.
18660
21839

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu z Wyników badania ruchu zewnętrznego na kordonie granicy Miasta
opracowanego na poczet zadania „Wykonanie Studium Wykonalności oraz innych niezbędnych opracowań dla projektu
„Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszów i Okolic” oraz Generalnego Pomiaru Ruchu GDDKiA
z 2010 [GPR 2010].

Jak wynika z zebranych pomiarów i zaprezentowanych w powyższej tabeli wartości, najbardziej obciążonymi
ruchem miejscami w Rzeszowie są mosty: Karpacki i Lwowski, które kumulują zarówno ruch
międzydzielnicowy, jak i tranzytowy. Następne cztery najbardziej obciążone punkty pomiarowe to ulice
wjazdowe na drogi krajowe, odpowiednio 19, 4 (wschód), 4 (zachód), 9. Kierunki południowe są obsługiwane
przez ulice Sikorskiego i Podkarpacką. Opisuje je stosunkowo nieduże dobowe natężenie ruchu wynikające
z braku dużych miast, porównywalnych z Warszawą, Lublinem i Krakowem, zlokalizowanych na południe od
Rzeszowa. Ulice Ciepłownicza i Rzecha obciążone są w mniejszym stopniu, co wynika z ich lokalnego
charakteru. Ulice Paderewskiego, Staroniwska i Wieniawskiego są mało obciążone, ponieważ ruch tranzytowy
i ruch obsługujący powiat Rzeszowski przebiegają drogami do nich równoległymi, odpowiednio ulicą
Lwowską, Podkarpacką i Sikorskiego. Wyniki pomiarów porównano z Generalnym Pomiarem Ruchu (GPR)
wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2010 przez firmy zewnętrzne.
Wyniki GPR z 2010 roku zamieszczono w tabeli 1 Widniejące w tabeli wartości to średnie z kilku pomiarów
dokonanych na przestrzeni roku, co sprawia, że są obarczone małym błędem pomiarowym. Generalnie
można powiedzieć, że wartości z obu pomiarów pokrywają się, za wyjątkiem tych uzyskanych na ulicy
Lwowskiej. Różnica 10 tysięcy pojazdów to dużo więcej niż może wynosić błąd pomiarowy. Można
przypuszczać, że pomiarom w październiku 2009 roku towarzyszyła jakaś anomalia. I to ona spowodowała tę
znaczącą różnicę liczebną.
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Przechodząc na niższy szczebel analizy, poniżej szczegółowo scharakteryzowano otrzymane wyniki
pomiarowe dla każdego z trzynastu wskazanych punktów kordonowych (z uwagi na ich strategiczny, z punktu
widzenia ruchu w mieście Rzeszów, wymiar). Wzięto przy tym pod uwagę takie czynniki jak liczba
zmierzonych pojazdów, procentowe ujęcie ruchu tranzytowego, procentowe ujęcie ruchu lokalnego,
procentowe ujęcie ruchu z powiatu rzeszowskiego oraz średnią dobową ruchu z GPR 2010.
Na podstawie zebranych pomiarów, natężenie ruchu na kordonie na ulicy Lubelskiej można opisać jako
zrównoważone. Tego samego przymiotnika można użyć w odniesieniu do rozkładu dobowego. Po przyjrzeniu
się rozkładowi ruchu dla każdego odcinka czasowego można zaobserwować istotne różnice między nimi: do
południa dominuje ruch od wjazdu do miasta, od 14 zaczyna wzrastać liczba samochodów wyjeżdżających
z miasta aż do godziny 16, kiedy to liczba samochodów wyjeżdżających przewyższa liczbę aut jadących
w kierunku centrum. Ruch tranzytowy na ulicy Lubelskiej stanowi 39,6% całości ruchu, osoby dojeżdżające do
Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują 32,2% ruchu. Ruch wewnętrzny to 28,2% ruchu. Ulica ta ma
więc wyraźnie ponadlokalny charakter. W ruchu tranzytowym na kordonie ulicy Lubelskiej dominują pojazdy
z województw mazowieckiego, lubelskiego i małopolskiego.
Natężenie godzinowe ruchu na kordonie ulicy Ciepłowniczej uwidacznia brak równowagi pomiędzy potokami
w kierunku ulicy Rzecha. Zwiększony ruch dominuje w kierunku do centrum w pierwszych godzinach dnia
(największe natężenie jest pomiędzy godziną 7 a 8), a w kierunku do ulicy Rzecha od godziny 9 ( największe
różnice występują między godziną 16 a 17, kiedy to większość samochodów porusza się w kierunku ulicy
Rzecha). To zestawienie pokazuje, że obwodnica północna pracuje zarówno w porannym, jak
i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Ruch tranzytowy na ulicy Ciepłowniczej stanowi 39,3% całości
ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują 16,7% ruchu. Ruch wewnętrzny
to 44% ruchu. Ulica ta ma charakter mieszany, obsługuje zarówno ruch lokalny jak i tranzytowy. W ruchu
tranzytowym na kordonie ulicy Ciepłowniczej dominują pojazdy z województw mazowieckiego, małopolskiego
i lubelskiego.
Rozpatrując natężenie godzinowe ruchu na kordonie ulicy Rzecha można zauważyć, że początkowy okres
pomiaru charakteryzuje się obecnością większej liczby samochodów jadących w kierunku centrum, podczas
gdy okres popołudniowy charakteryzuje się: wzrostem liczby samochodów poruszających się po arterii
i większą różnicą pomiędzy kierunkami przemieszczania się (okres między 15 a 16). Ruch tranzytowy na ulicy
Rzecha stanowi 32,6% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują
23,9% ruchu. Ruch lokalny to 43,5% ruchu. Ulica ta ma charakter mieszany, obsługuje zarówno ruch lokalny
jak i tranzytowy. W ruchu tranzytowym na kordonie ulicy Rzecha dominują pojazdy z województw
mazowieckiego i małopolskiego.
Analiza natężenia godzinowego ruchu na kordonie ulicy Lwowskiej pozwala stwierdzić większe natężenie
ruchu w kierunku do centrum przez znaczną część dnia (z tendencją spadkową w miarę upływu czasu),
podczas gdy ruch od centrum jest niższy w całym pomiarze dziennym (tj. niższy o 20%), ale charakteryzuje
się tendencją wzrostową dla liczby samochodów wraz z upływem dnia. Ruch tranzytowy na ulicy Lwowskiej
stanowi 63% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują 13,6%
ruchu. Ruch wewnętrzny to tylko 23,5% ruchu. Ulica ta zdecydowanie ma charakter tranzytowy. W ruchu
tranzytowym na kordonie ulicy Lwowskiej dominują pojazdy z województw mazowieckiego, małopolskiego,
lubelskiego i śląskiego.
Analizując natężenie godzinowe ruchu na kordonie ulicy Paderewskiego można zauważyć, że w pierwszych
godzinach porannych i końcowych godzinach dnia występuje największy ruch w kierunku do centrum,
a w środkowych godzinach dnia mamy do czynienie ze zrównoważonym, równomiernym rozkładem ruchu.
Warto zaznaczyć, że w końcowych godzinach dnia koncentruje się ponad 35% zaobserwowanego ruchu
z całego dnia. Ma to miejsce przy większym natężeniu ruchu w kierunku centrum miasta. Ruch tranzytowy na
ulicy Paderewskiego stanowi 32,6% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu
Rzeszowskiego generują 21,5% ruchu. Ruch wewnętrzny to 45,9% ruchu. Ulica ta ma głównie charakter ulicy
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obsługującej ruch lokalny i z terenu powiatu. W ruchu tranzytowym na kordonie ulicy Paderewskiego dominują
pojazdy z województwa mazowieckiego.
Natężenie godzinowe ruchu na kordonie ulicy Wieniawskiego zmienia się w zależności od analizowanego
przedziału czasowego. W pierwszych godzinach porannych i końcowych godzinach dnia występuje
największy ruch (kierunek do centrum), a w środku dnia ruch się uspokaja i równoważy pomiędzy kierunkami.
Wyraźnie widać, że w końcowych godzinach dnia koncentruje się ponad 35% zaobserwowanego ruchu
z całego dnia. Ma to miejsce przy większym natężeniu ruchu w kierunku centrum miasta.. Ruch tranzytowy na
ulicy Wieniawskiego stanowi 32,7% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu
Rzeszowskiego generują 17,1% ruchu. Ruch lokalny to 50,1% ruchu. Ulica ta ma charakter ulicy obsługującej
ruch lokalny z oraz z terenów powiatów Słociny i Matysówka. W ruchu tranzytowym na kordonie ulicy
Wieniawskiego dominują pojazdy z województwa Mazowieckiego
Rozpatrując natężenie godzinowe ruchu na kordonie ulicy Sikorskiego można zaobserwować, że
charakterystyka ruchu jest nieregularna. Liczba samochodów wyjeżdżających z miasta rośnie na przestrzeni
całego dnia (występuje tendencja wzrostowa), natomiast liczba samochodów wjeżdżających do miasta jest
zmienna (osiąga swoje minimum w godzinach porannych i maksimum w godzinach popołudniowych
z przeciętną liczbą 500 samochodów na godzinę). Ruch tranzytowy na ulicy Sikorskiego stanowi 29,8%
całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują 37,1% ruchu. Ruch
wewnętrzny to 32,6% ruchu. Ulica ta obsługuje głównie ruch mieszkańców dojeżdżających z powiatu
i z obszaru miasta z niewielkim udziałem ruchu tranzytowego. W ruchu tranzytowym na kordonie ulicy
Sikorskiego dominują pojazdy z województwa mazowieckiego.
Przyglądając się natężeniu godzinowemu ruchu na trasie Mostu Karpackiego można zaobserwować większą
liczbę samochodów kierujących się w stronę Krakowa w godzinach porannych (do godziny 10:00). Podczas
całej reszty dnia dominuje ruch w kierunku Łańcut - Lwów. Pod koniec dnia również można zaobserwować
wzrost ogólnej liczby samochodów, co spowodowane jest ruchem mieszkańców wracających z pracy do
domów. Ruch tranzytowy na Moście Karpackim stanowi 34,6% całości ruchu, osoby dojeżdżające do
Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują zaledwie 17,5% ruchu. Ruch wewnętrzny stanowi 47,9% ogółu
ruchu na Moście Karpackim. Most ten obsługuje głównie ruch mieszkańców Rzeszowa, mimo że jego
usytuowanie na obwodnicy sugerowałoby duży udział ruchu tranzytowego. W ruchu tranzytowym na kordonie
Mostu Karpackiego dominują pojazdy z województwa mazowieckiego i małopolskiego.
Charakterystyka natężenia godzinowego ruchu na kordonie ulicy Podkarpackiej w obu kierunkach jest
zróżnicowana w zależności od kierunku i czasu dokonywania pomiarów. W godzinach porannych przeważa
ruch, którego celem jest centrum miasta (szczyt: godzina 8:00). Podczas drugiej części dnia przeważa ruch
kierujący się w stronę obszarów leżących poza centrum. Od godziny 15:00 tendencja ta jest bardzo wyraźna
(różnica 400 samochodów na godzinę). Ruch tranzytowy na ulicy Podkarpackiej stanowi 60,1% całości ruchu,
osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują 19,9% ruchu. Ruch wewnętrzny to 20%
ruchu. Ulica ta ma charakter ulicy tranzytowej. W ruchu tranzytowym na kordonie ulicy Podkarpackiej
dominują pojazdy z województwa mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego.
Most Lwowski, zaraz za Mostem Karpackim, jest mostem najbardziej obciążonym ruchem w mieście.
Natężenie godzinowe ruchu na tym moście wykazywało tendencje wzrostowe podczas całego czasu trwania
badania. Istnieje wyraźna różnica pomiędzy liczbą samochodów kierujących się w stronę centrum, a liczbą
samochodów, które opuszczają centrum. Różnica ta zmniejsza się osiągając stan równowagi w godzinach
wieczornych (1250 samochodów w jednym kierunku). Całkowita różnica pomiędzy liczbą pojazdów dla obu
kierunków (3000 samochodów) może być wynikiem ruchu przypadkowego (samochody kierujące się ze
wschodu na zachód muszą przejechać przez Rzeszów). Ruch tranzytowy na Moście Lwowskim stanowi
38,9% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego generują 18,2% ruchu.
Ruch wewnętrzny to 42,9% ruchu. Most ten obsługuje głównie mieszkańców Rzeszowa oraz ruch tranzytowy.
W ruchu tranzytowym na kordonie Mostu Lwowskiego dominują pojazdy z województwa mazowieckiego
i małopolskiego.
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Natężenie godzinowe ruchu na kordonie ulicy Staroniwskiej wskazuje na jej charakter jako drogi dojazdowej
łączącej dzielnice mieszkalne miasta z jego centrum. Widoczna jest wyraźna przewaga ruchu do centrum
w godzinach porannych i w kierunku przeciwnym w godzinach popołudniowych. Ruch tranzytowy na ulicy
Staroniwskiej stanowi 22,4% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu Rzeszowskiego
generują 41,5% ruchu. Ruch wewnętrzny to 36% ruchu. Ulica ta ma ewidentnie charakter ulicy dojazdowej
z podmiejskich miejscowości oraz przedmieść Rzeszowa i jest w niewielkim stopniu wykorzystywana przez
mieszkańców województwa. W ruchu tranzytowym na kordonie ulicy Staroniwskiej dominują pojazdy
z województwa mazowieckiego.
Z analizy natężenia godzinowego ruchu na kordonie ulicy Krakowskiej wynika, że godziny szczytu przypadają
na okres od 16:00 do 17:00, co równocześnie pokrywa się z największym natężeniem ruchu samochodów,
które wyjeżdżają z miasta. Występuje tu równomierne obciążenie obu kierunków przez cały dzień. Ruch
tranzytowy na ulicy Krakowskiej stanowi 50,1% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu
Rzeszowskiego generują 19,1% ruchu. Ruch lokalny to 30,8% ruchu. Ulica ta ma głównie charakter ulicy
tranzytowej, ale jest również używana przez znaczną grupę mieszkańców. W ruchu tranzytowym na kordonie
ulicy Krakowskiej dominują pojazdy z województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego.
Mimo pozornego zrównoważenia, natężenie godzinowe ruchu na kordonie ulicy Warszawskiej charakteryzuje
się okresowymi wahaniami. Do południa znacznie wyższa jest liczba samochodów wjeżdżających do miasta.
Od godziny 12:00 zaczyna wzrastać liczba samochodów wyjeżdżających z miasta. Po godzinie 16:00 liczba
samochodów wyjeżdżających z miasta przewyższa liczbę samochodów kierujących się do centrum. Ruch
tranzytowy na ulicy Warszawskiej stanowi 40,1% całości ruchu, osoby dojeżdżające do Rzeszowa z powiatu
Rzeszowskiego generują 31,3% ruchu. Ruch wewnętrzny to 28,5% ruchu. Ulica ta ma charakter mieszany,
nie dominuje na niej żaden rodzaj ruchu. Jest to równocześnie trzeci najbardziej obciążony kordon w mieście
po Mostach Karpackim i Lwowskim, a jednocześnie najbardziej obciążony wlot do miasta. W ruchu
tranzytowym

na

kordonie ulicy Warszawskiej

dominują

pojazdy

z województwa

mazowieckiego

i małopolskiego.
Bazując na dokonanych pomiarach i na mapie potoków ruchu można stwierdzić zwiększony ruch
w Rzeszowie w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Znacząco większa liczba pojazdów jest
najprawdopodobniej spowodowana jednoczesnymi przejazdami tranzytowymi i powrotami podróżnych do
domów po pracy. Zjawisko powrotów widoczne jest na zjazdach na osiedla, gdzie nie występuje ruch
tranzytowy. Zwiększenie mobilności mieszkańców między godziną 14:00 a 17:00 nie omija nawet ścisłego
centrum Miasta. Dla porównania w godzinach porannych większa liczba pojazdów przemieszcza się w
kierunku ścisłego centrum niż z niego wyjeżdża. Najprawdopodobniej są to osoby pracujące w śródmieściu.
Około 60% ruchu na trasach wlotowych do Rzeszowa jest obsługiwana w godzinach pomiarów, tj. między
godziną 06:00 a 09:00 rano oraz między godziną 14:00 a 17:00 po południu. Co ciekawe, skrzyżowania są
obciążone tak samo, niezależnie od ich usytuowania w Rzeszowie. Może to świadczyć o osiąganiu przez
układ drogowy Rzeszowa swojej maksymalnej przepustowości.
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Tabela 4 Ruch pojazdów w Rzeszowie z podziałem na kategorie - wyniki pomiaru ruchu w transporcie publicznym
i indywidualnym w Rzeszowie z czerwca 2011r.
Procent
Samochody
Samochody
Ruch
Samochody Samochody
Pozostałe
całego
ciężarowe
Cały pomiar
ciężarowe z
całkowity
ruchu
osobowe
dostawcze
bez
pojazdy
przyczepami
pojazdów
przyczep
Lwowska
8694
17%
7384
657
245
377
31
Lubelska
6483
13%
5166
767
236
314
0
Warszawska
7510
15%
5981
615
403
410
101
Krakowska
5436
11%
4094
458
408
447
29
Podkarpacka
6413
13%
5213
523
244
314
139
Sikorskiego
6312
12%
5545
425
133
204
5
Dębicka
2456
5%
2235
163
44
12
2
Staroniwska
2463
5%
2189
191
53
15
15
Kwiatkowskiego
2797
6%
2590
152
42
9
4
Załęska
2084
4%
1804
193
21
12
54
Razem
50 648
42 201
4144
1809
2114
380
Źródło: Opracowanie pomiarów ruchu w transporcie publicznym i indywidualnym w Rzeszowie z czerwca 2011r.

Powyższa tabela prezentuje liczbę pojazdów poruszających się na trasach wlotowych do Rzeszowa
w godzinach między 6a 10 i między 14 a 18. Wyników tych nie da się porównać z tymi otrzymanymi w 2009
roku, ponieważ poprzedni pomiar wykonywany był w ciągu dwunastu kolejnych godzin. W szczycie porannym
(między godziną 6 a 10) całkowity ruch wyniósł 13 568 pojazdów, w popołudniowym: 14 040. Różnica 500
pojazdów może wynikać z większego obciążenia ulic ruchem tranzytowym w szczycie popołudniowym.
Z tego pomiaru można równocześnie wnioskować o strukturze rodzajowej strumienia pojazdów w Rzeszowie
biorąc za kryterium podziału ruchu poszczególne kategorie pojazdów (samochody osobowe, dostawcze,
ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, pozostałe). Przeważającą większość stanowią oczywiście
pojazdy osobowe, które generują 83% ruchu. Pojazdy dostawcze stanowią już tylko 8% wszystkich
przemieszczających się pojazdów. Ciężarówki to ok. 7,7% pojazdów zmierzonych w całym pomiarze. Inne
rodzaje pojazdów to nieco ponad 1% całego ruchu w Rzeszowie w dniach pomiaru.
Warto zauważyć, że największy ruch został odnotowany na punkcie pomiarowym przy ulicy Lwowskiej,
a najmniejszy na ulicy Załęskiej. Z pewnością obciążenia tych ulic zmienią się po rozwoju sieci drogowej
wokół Rzeszowa. Ruch tranzytowy drogi krajowej nr 4 zostanie w dużej mierze przeniesiony na Autostradę
A4, a ruch z ulicy Załęskiej zostanie najpewniej przejęty przez trasę S19, która będzie połączeniem Rzeszowa
z Lublinem oraz wschodnim wjazdem na Autostradę A4. W związku z powyższymi zmianami, odpowiednio na
ulicy Krakowskiej i Lubelskiej spodziewane jest zmniejszenie ruchu tranzytowego i napływowego.
Podsumowując można powiedzieć, że powyższe analizy ruchu wskazują na mocne obciążenie ruchem
zarówno ulic dolotowych do Rzeszowa jak i do ścisłego centrum. Te ulice są również trasami, po których
poruszają się pojazdy komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Przeprowadzone badania natężenia ruchu
wskazują, że w obszarze zewnętrznej obwodnicy centrum najbardziej obciążone są ulice: Lubelska,
Warszawska, Krakowska i Podkarpacka, a także odcinek al. Wyzwolenia łączący ul. Lubelską i Warszawską z
obwodnicą. Zły stan nawierzchni dodatkowo obniża płynność ruchu na części z wymienionych powyżej ulic,
szczególnie na ul. Podkarpackiej, Lubelskiej i al. Wyzwolenia. Spośród ulic stanowiących obwodnicę centrum
miasta na zachód od Wisłoka największe natężenie ruchu autobusów miejskich występuje w północnej i
zachodniej części głównych arterii wokół Starego Miasta, w ciągu ul. Marszałkowskiej, Krakowskiej i
Dąbrowskiego. W obszarze na wschód od Wisłoka największe natężenie występuje w ciągu al. Rejtana, a
także na ulicach łączących oba centralne obszary miasta z mostami Lwowskim i Karpackim. Trudna sytuacja
występuje w al. Piłsudskiego, którą przemieszcza się wiele autobusów. W godzinach szczytu stoją one na
ulicach w kolejkach na równi z samochodami prywatnymi.
W granicach administracyjnych miasta Rzeszowa znajduje się 49 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. 41
spośród nich jest sterowane akomodacyjnie, a pozostałe 8 ma sterowanie cykliczne. Część sterowników ma
wgrane kilka programów sterowania załączanych zgodnie z harmonogramem lub realizuje sterowanie
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koordynacyjne. Świadczy to dużym zaawansowaniu technologii urządzeń użytych do sterowania ruchem
w Rzeszowie.
Przy opracowaniu modelu ruchu z 2010 roku wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie symulujące ruch
drogowy o nazwie Visum. Do tego programu wprowadzono dane z opisanych wyżej pomiarów, a także,
informacje na temat zachowania i ruchliwości mieszkańców Rzeszowa i przyjezdnych oraz dane
demograficzne i socjoekonomiczne. Wyniki symulacji zobrazowano liczbą samochodów lub liczbą podróżnych
przemieszczających się w danym kierunku w ciągu jednej godziny porannego szczytu komunikacyjnego.
Wyniki te posłużyły do stworzenia poniższej tabeli:

Tabela 5.Ruch w Rzeszowie podczas godziny szczytu porannego (wg modelu ruchu 2010 W0)

Liczba
porządkowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa punktu
pomiarowego

Lubelska
Ciepłownicza
Rzecha
Lwowska
Paderewskiego
Wieniawskiego
Sikorskiego
Most Karpacki
Podkarpacka
Most Lwowski
Staroniwska
Krakowska
Warszawska
Suma:

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku do
centrum
Rzeszowa

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską jadących
w kierunku do
centrum
Rzeszowa

1444
191
329
2544
477
156
770
2269
1298
2716
106
1747
1070
15116

853
82
458
1910
340
50
927
1856
1437
2449
49
704
1175
12290

1794
101
241
1023
83
53
559
2677
775
2319
76
942
560
11203

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa
495
29
306
867
286
10
485
1770
595
2572
26
462
358
8261

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2010 W0.

Powyższe dane nieznacznie różnią się od prezentowanych wcześniej w tym rozdziale danych pomiarowych,
ponieważ program Visum uwzględnił rozpływ samochodów i podróżnych w sieci dróg miejskich. Program
przeprowadził również analizę w oparciu o dane na temat źródeł i celów podróży. Wartości wyznaczone
w programie Visum są zbliżone do zmierzonych w pomiarach, co świadczy ich poprawności.
Dane o ruchu pojazdów samochodowych zostały w programie Visum uzupełnione o dane na temat
wykorzystania komunikacji zbiorowej, do której zaliczano komunikację autobusową miejską i podmiejską.
W większości punktów pomiarowych występuje duże obciążenie ruchem. Dotyczy to zarówno pojazdów
indywidualnych, jak i środków komunikacji zbiorowej. W szczycie porannym w kierunku do centrum Rzeszowa
porusza się w sumie dwa razy więcej pojazdów i podróżnych niż w przeciwnym kierunku. Prawidłowość ta
dotyczy większości miejsc pomiarowych. Najbardziej obciążone są miejsca należące do krajowej sieci dróg.
Podczas godziny porannego szczytu ze środków komunikacji zbiorowej korzysta 20 tysięcy podróżnych,
a ponad 27 tysięcy osób przemieszcza się pojazdami samochodowymi. Świadczy to o dominacji transportu
indywidualnego nad zbiorowym w ruchu podmiejskim i tranzytowym w Rzeszowie.
Liczby przedstawione w powyższej tabeli pokazują, że w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego do
Rzeszowa przyjeżdża ponad 26 tysięcy osób, a ponad 20 tysięcy osób opuszcza miasto. Część tego ruchu
stanowi ruch tranzytowy. W Rzeszowie pozostaje jednak ponad 6 tysięcy osób, z czego równo połowa
porusza się pojazdami samochodowymi, które zostają zaparkowane w mieście.
Dzięki wynikom symulacji ruchu przeprowadzonej w programie Visum dane z ruchu na kordonie miasta
Rzeszowa zostały uzupełnione o informacje na temat ruchu w planowanej Strefie Płatnego Parkowania.
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Szczegółowo sprawdzono, ile pojazdów samochodowych i ile osób podróżujących komunikacją zbiorową
wjeżdża do strefy, a ile z niej wyjeżdża podczas godziny szczytu porannego. Aby oszacować te wielkości,
wyznaczono kordon wokół planowanej strefy. Wzięto pod uwagę 12 odcinków ulic i mosty na Wisłoku.
Następujące punkty wyznaczyły kordon: przecięcie ulic Cieplińskiego/Marszałkowskiej z torami kolejowymi,
przecięcie ulicy Batorego z torami, most Lwowski, most Naruszewicza, most Zamkowy, ulice: Podpromie,
Hetmańska, Dąbrowskiego i Chmaja, przecięcie ulic Langiewicza i Krakowskiej z torami kolejowymi oraz
Wiadukt Śląski nad torami. Dokładne usytuowanie punktów kordonowych pokazano na poniższej mapie.

Rysunek 3 Kordon wewnętrzny wokół planowanej strefy płatnego parkowania

Źródło: opracowanie własne na bazie ortofotomapy udostępnionej przez UM Rzeszowa.

Wyniki symulacji modelu ruchu 2010 dla obszaru planowanej Strefy Płatnego Parkowania podano w tabeli 6.
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Tabela 6 Ruch w Centrum Rzeszowa podczas godziny szczytu porannego (wg modelu ruchu 2010 W0)
Liczba
Liczba
Liczba
podróżujących
pojazdów
pojazdów
komunikacją
osobowych
osobowych
Liczba
Nazwa punktu
miejską
wjeżdżających wyjeżdżających
porządkowa
pomiarowego
wjeżdżających
w obszar
z obszaru
w obszar
planowanej
planowanego
planowanej
SPP
SPP
SPP
Cieplińskiego/Marszałkowska
1
2338
2000
3472
przecięcie z torami
2
Batorego nad torami
583
437
356
3
Most Lwowski
2716
2449
2319
4
Most Naruszewicza
319
440
brak
5
Most Zamkowy
1151
1103
404
6
Podpromie
57
62
brak
7
Hetmańska
143
145
964
8
Dąbrowskiego
1064
832
1575
9
Chmaja
75
93
89
10
Langiewicza
357
293
204
11
Krakowska
973
248
brak
12
Wiadukt Śląski
1419
1788
2658
Suma:
11195
9890
12041

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
wyjeżdżających
z obszaru
planowanej
SPP
1826
369
2572
brak
457
brak
617
1965
60
104
brak
2449
10419

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2010 W0.

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że łączny ruch w obszarze planowanej Strefy Płatnego Parkowania
jest mniejszy niż w całym Rzeszowie, co świadczy o obieraniu za cele podróży obiektów w pozostałej części
miasta. W ciągu jednej godziny porannego szczytu w obszar planowanej strefy wjechały 23 tysiące
podróżnych, wyjechało z niej ponad 20 tysięcy osób. W ścisłym centrum Rzeszowa pozostało zatem ok. 3000
podróżnych, z czego 1300 przyjechało pojazdami samochodowymi potencjalnie korzystając z miejsc
parkingowych należących do miasta. Biorąc pod uwagę, że zaledwie 1600 osób pozostało w strefie
i korzystało ze środków komunikacji zbiorowej, można wnioskować, że dla podróży do i z centrum miasta
komunikacja ta nie jest konkurencyjna w stosunku do transportu indywidualnego. Dodatkowe obciążenie
w Śródmieściu Rzeszowa jest generowane przez ruch tranzytowy, co może świadczyć o tym, że ten rejon jest
zbyt łatwo dostępny. Jednocześnie można zaobserwować, że na ulicy Dąbrowskiego, Wiadukcie Śląskim
i Moście Naruszewicza więcej pojazdów i podróżnych wyjeżdża z obszaru planowanej Strefy Płatnego
Parkowania niż w nią wjeżdża.
Kolejny rysunek stanowi odwzorowanie potoków ruchu pojazdów osobowych w centrum Rzeszowa. Grubość
pasków obrazuje wielkość obciążenia poszczególnych fragmentów ulic.
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Rysunek 4 Potoki ruchu pojazdów osobowych w centrum Rzeszowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2010 W0
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3.5 Ogólna charakterystyka istniejącego systemu parkowania
Parkingi dla samochodów osobowych - parkingi w obszarze centralnym, parkingi poza obszarem
centralnym, parkingi typu P&R
Obecnie w Rzeszowie nie ma strefy płatnego parkowania. Opłaty za zaparkowanie pojazdów ponosi się tylko
na wybranych parkingach komercyjnych, na przykład przy galeriach handlowych. Kontrola parkowania jest
ograniczona do straży miejskiej wybiórczo i częściowo kontrolującej legalność parkowania. Występuje
swobodny dostęp do parkowania na podwórkach, parkingach przy firmach i urzędach. Parkowanie przy
najważniejszych celach podróży takich jak Dworzec Główny Rzeszów, Urzędy Miasta Rzeszowa, Szpital,
Uniwersytet Rzeszowski, Poczta Główna jest bardzo utrudnione, ponieważ z parkingów tam zlokalizowanych
korzystają przede wszystkim pracownicy. Wywołuje to problem znalezienia wolnego miejsca przez innych
użytkowników i generuje sztuczny ruch związany z jego poszukiwaniem. Tego rodzaju sztuczny ruch
dodatkowo źle wpływa na jakość kursowania komunikacji miejskiej. Co więcej, ludzie udający się do pracy
w godzinach porannego szczytu i wracający do domów podczas szczytu popołudniowego stanowią dużą
część ruchu pojazdów w godzinach szczytów.
Zgodnie

z

danymi

przekazanymi przez Urząd
Miasta Rzeszowa w ścisłym
centrum miasta (rozumianym
jako

obszar

lokalizacji

wstępnej

Strefy

Parkowania)

Płatnego

znajduje

się

prawie 1900 miejskich miejsc
parkingowych, z tego 1523
w pasie

drogowym,

a pozostałe na parkingach
powierzchniowych.

Jeśli

chodzi o miejsca parkingowe
w pasie drogowym to ich
największa liczba znajduje
się wzdłuż ulic: Słowackiego,
Jałowego,
i Dąbrowskiego.

Sobieskiego
Przy

tych

ulicach największy jest udział
miejsc miejskich w ogólniej
liczbie miejsc parkingowych.

Rysunek 5 Przyuliczne miejsca
parkingowe na ul. Słowackiego
Źródło: materiały własne
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Tabela 7 Liczba miejskich miejsc parkingowych wzdłuż ulic położonych w ścisłym centrum Rzeszowa.
Ulica
Miejsca
Ulica
Miejsca
Ulica
Słowackiego
171
Mochnackiego
31
Langiewicza
Jałowego
164
Jabłońskiego
29
Dymnickiego
Sobieskiego
149
Poniatowskiego
29
Grunwaldzka
Dąbrowskiego
94
Borelowskiego
25
Fircowskiego
Jagiellońska
68
Joselewicza
23
Moniuszki
Szopena
65
Słoneczna
23
Zamkowa
Pułaskiego
60
Zamenhoffa
22
Dekerta
Cieplińskiego
58
Kopernika
20
Króla Kazimierza
Piłsudskiego
57
Siemiradzkiego
18
Wierzynka
Chrzanowskiej
55
Żeromskiego
15
17. Pułku Piechoty
Targowa
48
Sokoła
15
Okrzei
8. Marca
41
Grunwaldzka
12
Spytka Ligęzy
Chodkiewicza
40
Hoffmanowej
12
Grodzisko
Grottgera
37
Naruszewicza
32
Kasprowicza
Kraszewskiego
33

Miejsca
11
9
8
8
6
6
6
5
5
5
3
3
1
1

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Miasta Rzeszowa

W ścisłym centrum Rzeszowa znajduje się 8 parkingów powierzchniowych, o łącznej pojemności 375 miejsc
postojowych. Po dwa parkingi zlokalizowane są przy ulicach: Bożniczej, Słowackiego i Pułaskiego, przy czym
parking przy ul. Pułaskiego, w sąsiedztwie Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest największym
parkingiem powierzchniowym w tej części miasta – mieści on 130 miejsc. Poza wyżej wymienionymi, parkingi
powierzchniowe zlokalizowane są także przy ul. Okrzei i ul. Jałowego.
Tabela 8 Liczba miejskich miejsc parkingowych na parkingach wielkopowierzchniowych w ścisłym centrum Rzeszowa
Ulica
Miejsca
Bożnicza - a
33
Bożnicza - b
35
Słowackiego - a
42
Okrzei
25
Słowackiego - b
78
Jałowego
12
Pułaskiego - a
130
Pułaskiego - b
20
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Miasta Rzeszowa

Poza ścisłym centrum miasta parkingi powierzchniowe zlokalizowane są przede wszystkim w północnowschodniej (dzielnice Baranówka, os. Gen. Andersa), wschodniej (dzielnice: os. Augusta, os. KrakowskaPołudnie, os. Kmity) i zachodniej części Rzeszowa (dzielnice: os Mieszka I, os. Paderewskiego). Tylko
nieliczne znajdują się w północnej i południowej części miasta. Liczby miejsc parkingowych na parkingach
wielkopowierzchniowych poza centrum miasta przedstawia tabela 5. Zdecydowanie największy parking
wielkopowierzchniowy zlokalizowany jest przy ulicy Podpromie. Znajdują się na nim miejsca dla 278
samochodów osobowych oraz 15 autobusów. Ma on największą pojemność ze wszystkich parkingów
w mieście. Ze względu na dogodną lokalizację blisko centrum miasta może stanowić wygodne miejsce do
pozostawienia samochodów zarówno dla mieszkańców miasta jak i turystów. Duże parkingi, po około 150
miejsc parkingowych znajdują się także przy ulicach Cienistej, Paderewskiego 15b oraz Partyzantów.
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Rysunek 6 Parking powierzchniowy przy ul. Słowackiego

Źródło: materiały własne

Tabela 9 Liczba miejskich miejsc parkingowych na parkingach wielkopowierzchniowych poza ścisłym centrum Rzeszowa
Ulica

Miejsca

Ulica

Miejsca

Ulica

Miejsca

Podpromie

278

Osmeckiego 14a

84

Obrońców Poczty Gdańskiej 11b

28

Cienista

157

Ofiar Katynia 12b

83

Ofiar Katynia 12a

28

Paderewskiego 15b

154

Rejtana

78

Gołębia

26

Partyzantów

150

al. Wyzwolenia

76

Zbyszewskiego

24

Obrońców Poczty Gdańskiej 11a

130

W. Pola

60

Kotuli 3b

19

Stwosza

105

Lewakowskiego

52

Kolbego

14

Witkacego

99

Osmeckiego 14b

48

Kotuli 3a

13

Paderewskiego 15a

96

Kurpiowska

47

Miłocińska

10

Malczewskiego

93

Raginisa

36

Podwisłocze

93

Broniewskiego

31

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Miasta Rzeszowa

Liczba miejsc parkingowych na parkingach przy ulicznych, położonych poza ścisłym centrum miasta wynosi
ok. 8910. W niniejszym rozdziale zrezygnowano z ich szczegółowego omówienia, ze względu na drugorzędne
znaczenie informacji o lokalizacji tych miejsc dla formułowania polityki parkingowej miasta. Z przedstawionych
wyżej danych wynika, iż w chwili obecnej, w granicach miasta znajduje się łącznie 12920 miejsc parkingowych
na gruntach miejskich. Jest to prawie dwukrotnie więcej niż w 1996, kiedy zgodnie z danymi podanymi
w Strategii Rozwoju Miasta do 2025 w Rzeszowie znajdowało się ok. 7,6 tyś miejsc wydzielonych miejsc
postojowych.
Oprócz parkingów wielkopowierzchniowych na gruntach miejskich, dużo miejsc parkingowych oferują także
galerie i centra handlowe. Są to w większości przypadków parkingi usytuowane w poziomie terenu.
W przypadku czterech obiektów zlokalizowanych w centrum miasta, parkingom powierzchniowym towarzyszą
parkingi podziemne. Tabela 6 zawiera zestawienie liczny miejsc parkingowych przy obiektach handlowych
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zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta (pozycje 1-6) oraz na jego obrzeżach. W sumie jest to około 5800
miejsc parkingowych.

Tabela 10 Liczba miejskich miejsc parkingowych na parkingach wielkopowierzchniowych przy galeriach i centrach
handlowych
Lp.
Nazwa galerii
Lokalizacja
Liczba miejsc parkingowych
1
Center Park
ul. Kolejowa 1
80+50 (p. podziemny)
2
Galeria Rzeszów
ul. J. Słowackiego 16
120+80 (p. podziemny)
3
Galeria Europa II
ul. Piłsudzkiego 34
80
4
Galeria Nova
al. Rejtana 67
130+90 (p. podziemny)
5
Galeria Capital
al. Rejtana 23
130+70 (p. podziemny)
6
Galeria Graffica
ul. Lisa Kuli 19
400
7
Carrefour
al. Rejtana /
150
ul. Krzyżanowskiego
8
Tesco
al. Powstańców Warszawy
380
13
9
Castorama oraz CH Nova
al. Rejtana 67
250
10
Media Markt
al. Rejtana 36
120
11
Galeria Lazur (Leclerc)
al. Rejtana 69
500
12
Plaza Rzeszów
al. Rejtana 65
600
13
CH Dom Handlowy
al. Rejtana
90
14
Ch Rejtan i Full Marke
ul. Rejtana 53
250
15
Media Markt
al. Rejtana 36
300
16
Biedronka
al. Rejtana 51a
40
17
Makro Cash and Carry
al. Armii Krajowej 92
400
18
Praktiker
ul. Podkarpacka 4
100
19
Biedronka
ul. Solarza 19A
150
20
Real
al. Wincentego Witosa 21
400
21
Biedronka
ul. Siemieńskiego 14
50
22
Ch Rotunda i Euro RTV al. Okulickiego 10
100
AGD
23
Lidl
Ul. Krakowska 30b
130
24
Carrefour Express
Obrońców Poczty Gdańskiej
150
14
25
Galeria Nowy Świat
al. Krakowska 20
100
26
Galeria Millenium Hall
al. Rejtana / Kopisto
1000
Źródło: opracowanie własne

Parkingi dla samochodów ciężarowych, dla autobusów turystycznych
W granicach Rzeszowa znajdują się cztery parkingi dla samochodów ciężarowych. Łączna pojemność tych
parkingów wynosi 40 miejsc dla samochodów dostawczych i ciężarowych oraz 28-30 miejsc dla zespołów
wysokotonażowych. W północno-zachodniej części miasta parking zlokalizowany jest przy terenie PKS, przy
al. Wyzwolenia. Drugi z parkingów znajduje się przy ul. Lubelskiej, drodze wyjazdowej z miasta w kierunku
północnym. Dwa kolejne parkingi zlokalizowane są w południowo-zachodniej części miasta – przy
ul. Wetlińskiej dochodzącej do ul. Podkarpackiej oraz przy ul. Przemysłowej. W granicach miasta brak jest
więc parkingów dla samochodów ciężarowych na kierunku wschód-zachód. Postój na wszystkich powyższych
parkingach jest płatny Poza granicami Rzeszowa istnieją dwa parkingi dla samochodów ciężarowych
o pojemności po około 10 miejsc parkingowych. Pierwszy z nich zlokalizowany jest około 5 km na wschód od
miasta, przy drodze E 40, na wysokości miejscowości Krasne, a drugi po stronie północnej, przy drodze nr 9
w gminie Głogów Małopolski.
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Tabela 11 Charakterystyka parkingów dla samochodów ciężarowych
Lp. Nazwa
Lokalizacja
1
2
3
4
5
6

PP PKS Sp. z o.o. w
Rzeszowie
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.
LABOREX Sp. z o.o.,
Oddział w Rzeszowie
RPRB Montares S.A.
Parking poza Rzeszowem,
przy Stacji Paliw Orlen
Parking poza Rzeszowem,
przy stacji paliw Glimar -

al. Wyzwolenia

Liczba miejsc
40 - dla samochodów dostawczych i ciężarowych
10 - dla zespołów wysokotonażowych,

ul. Lubelska

8 - dla zespołów wysokotonażowych,

al. Przemysłowa 18

4 - dla zespołów wysokotonażowych,

ul. Wetlińska
droga E 40, gm. Krasne,
odległość: 5 km od Rzeszowa
droga nr 9, gm. Głogów Młp.,
odległość 8 km od Rzeszowa

6 - 8 - dla zespołów wysokotonażowych,
ok. 10 miejsc parkingowych,
ok. 10 miejsc parkingowych,

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Miasta Rzeszowa

Wydzielone miejsca postojowe dla autobusów (15 miejsc) znajdują się natomiast na parkingu
wielkopowierzchniowym przy ul. Podpromie. Tradycyjnym miejscem parkowania autokarów turystycznych był
również parking przy Urzędzie Wojewódzkim. W miejscu tym obecnie budowane są Ogrody Bernardyńskie,
przy których przewidziano parking podziemny na około 200 miejsc. W Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowa przywrócenie parkingów dla autokarów turystycznych
proponowane jest także w obrębie pl. Targowego.
Parkingi przy obiektach specjalnych (cmentarze, obiekty sportowe, obiekty kultury, obiekty imprez
masowych)
W granicach administracyjnych Rzeszowa znajduje się 10 większych cmentarzy. Przy zdecydowanej
większości z nich brak jest wydzielonych parkingów wielkopowierzchniowych, a możliwości parkowania
przyulicznego są ograniczone. Parking wielkopowierzchniowy znajduje się jedynie przy Cmentarzu w dzielnicy
Wilkowyja. W przypadku Cmentarza Żydowskiego przy ul. Dołowej możliwe jest parkowanie przy budynku
sąsiadującym z terenem cmentarza od strony południowej. Parkowanie przyuliczne możliwe jest przy
Cmentarzach Pobitno i Staroniwa, przy Cmentarzu na ul. Słocińskiej oraz przy Starym Cmentarzu.
Tabela 12 Miejsca parkingowe przy większych cmentarzach Rzeszowskich
Lp. Cmentarz
Miejsca parkingowe
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, możliwe parkowanie
1
Stary Cmentarz, ul. Targowa 1
przyuliczne, przy okolicznych ulicach tj. ul.Targowa, (25 miejsc ), ul Spytka
Ligęzy (15)
2
Wilkowyja Cmentarz, ul. Cienista 3
Parking wielkopowierzchniowy przy ul. Cienistej ok. 150 miejsc parkingowych
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, parkowanie wzdłuż
3
Cmentarz Pobitno, ul. Lwowska
ulicy Lwowskiej, około 35 miejsc parkingowych
Brak
wydzielonego
parkingu
wielkopowierzchniowego,
parkowanie
3
Staroniwa Cmentarz, al. Witosa
ewentualnie pod budynkiem od południowej strony cmentarza – około 20
miejsc parkingowych
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ograniczone możliwości
4
Cmentarz, ul. Dębicka
parkowania przyulicznego
Brak
wydzielonego
parkingu
wielkopowierzchniowego,
parkowanie
5
Cmentarz Żydowski, ul. Dołowa
ewentualnie pod budynkiem od zachodniej strony cmentarza – około 20 miejsc
parkingowych
Cmentarz Staromieście,
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ograniczone możliwości
6
ul. Zapolskiej
parkowania przyulicznego
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ewentualne parkowanie
7
Cmentarz, ul. Słocińska
przyuliczne od strony ul. Słocińskiej – około 30 miejsc parkingowych
Cmentarz Żołnierzy Armii
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ograniczone możliwości
8
Radzieckiej, ul. Lwowska
parkowania przyulicznego
Cmentarz Zwycięczyca,
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ograniczone możliwości
9
ul. Podkarpacka
parkowania przyulicznego
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ograniczone możliwości
10
Cmentarz Zalesie, ul. Robotnicza
parkowania przyulicznego
Źródło: opracowanie własne

Dostępność miejsc parkingowych przy głównych obiektach sportowych w Rzeszowie należy ocenić wysoko.
W przypadku Stadionu Stal Rzeszów, Stadionu KS. Podhalańczyk, hali sportowej przy ul. Ofiar Katynia,
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Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego
obiektom towarzyszą parkingi wielkopowierzchniowe. Natomiast przy Stadionie CWKS Resovia możliwe jest
parkowanie przy ulicy. Jedynie w przypadku Stadionu Korona oraz Szkolnego Ośrodka Sportowego przy
Parku Sybiraków dostępność miejsc parkingowych jest ograniczona.
Tabela 13 Miejsca parkingowe przy głównych obiektach sportowych w Rzeszowie
Lp. Obiekt
Miejsca parkingowe
Stadion CWKS Resovia,
Brak parkingu wielkopowierzchniowego, parkowanie wzdłuż ulicy około 40
1
ul. Wyspiańskiego
miejsc
W chwili obecnej brak miejsc parkingowych, klub korzystał dotąd z parkingów
WSK Rzeszów. Obecnie, w związku z budowa nowej trybuny (projekt ATJ
Stadion Stal Rzeszów,
2
Architekci współfinansowany ze środków Unii Europejskiej), przewidziana jest
ul. Hetmańska
budowa wielopoziomowego parkingu na 2068 samochodów osobowych i 10
autokarów)
Stadion KS. Podhalańczyk,
3
Parking wielkopowierzchniowy na około 100 miejsc
ul. Langiewicza
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ograniczone możliwości
4
Stadion Korona, ul. Potockiego
parkowania przyulicznego
Szkolny Ośrodek Sportowy. Park
Brak wydzielonego parkingu wielkopowierzchniowego, ograniczone możliwości
5
Sybiraków
parkowania przyulicznego
Rzeszowski Ośrodek Sportu i
6
Parking wielkopowierzchniowy na około 60 miejsc
Rekreacji, ul. Jałowego
Podpromie. Regionalne Centrum
7
Sportowo - Widowiskowe
Bezpośrednio przy obiekcie parking wielkopowierzchniowy na około 80 miejsc.
im. J. Strzelczyka.
Źródło: opracowanie własne

Ze względu na fakt, iż większość najważniejszych obiektów kultury położona jest w centrum Rzeszowa,
w większości

przypadków

samochody

osobowe

pozostawiane

są

zarówno

na

parkingach

wielkopowierzchniowych jak i na miejscach postojowych przyulicznych. Można także przypuszczać, iż część
miejsc na parkingach wielkopowierzchniowych towarzyszących tym obiektom zajmowana jest przez
kierowców, którzy nie znaleźli miejsca przy sąsiadujących obiektach i punktach usługowych. Potencjalna
wysoka dostępność miejsc parkingowych przy wymienionych w tabeli 10 obiektach kultury nie musi się więc
w rzeczywistości przekładać na możliwość zaparkowania samochodu.
Tabela 14 Miejsca parkingowe przy najważniejszych obiektach kultury w Rzeszowie
Lp. Obiekt
Miejsca parkingowe
1
Kino Helios, al. Powstańców Warszawy
Parking wielkopowierzchniowy na około 120 miejsc
Parkowanie możliwe przy sąsiadujących budynkach, na około 20 miejscach
2
Kino Zorza, ul.3 Maja
parkingowych
Parking wielkopowierzchniowy tuż przy budynku na około 20 miejsc, możliwe
3
Wojewódzki Dom Kultury, ul. Okrzei
również parkowanie przyuliczne
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w
4
Parking wielkopowierzchniowy na około 40 miejsc
Rzeszowie, ul. Sokoła 7
5

Teatr "Maska" w Rzeszowie, ul.
Mickiewicza 13

Parking wielkopowierzchniowy
parkowanie przyuliczne

na około

40

miejsc, możliwe

również

6

Filharmonia Podkarpacka im. Artura
Malawskiego, ul Chopina//Szopena 30

Parking podziemny (zamknięty) oraz parking powierzchniowy 100 miejsc,
możliwość parkowania wzdłuż ulicy Słowackiego (około 35 miejsc
parkingowych)

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o obiekty imprez masowych to w najbliższym czasie planowane jest utworzenie Centrum
Wystawienniczo - Targowego Budownictwa Technopark, wraz z parkingiem dla odwiedzających. Inwestor nie
podaje jednak planowanej liczby miejsc. Na terenie Podkarpackiego Centrum Hurtowego PCH AGROHURT
S.A, zlokalizowanego w północno-wschodniej części miasta znajduje się około 150 miejsc parkingowych.
W najbliższej przyszłości planowana jest jednak przebudowa obiektów położnych na terenie centrum, która
będzie prawdopodobnie powiązana z przebudową parkingów.

46

Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025

3.6 Planowane parkingi
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta Rzeszowa, w najbliższym czasie budowa
parkingów strategicznych jest możliwa w wybranych lokalizacjach, spośród 18 przewidzianych na ten cel
terenów. Obszary te znajdują się przede wszystkim przy najważniejszych trasach prowadzących do centrum
miasta. Przewidziano dwie lokalizacje parkingów przy ulicach prowadzących do miasta od północy tj.
Warszawskiej i Lubelskiej, na wysokości granic administracyjnych miasta. Do strony północno-zachodniej
dopuszczono lokalizację 3 parkingów przy ulicy Karkowskiej, na terenach o łącznej powierzchni 3 ha.
W dzielnicy Dworzysko, na północ od ulicy Krakowskiej, wyznaczono możliwą lokalizację 2 parkingów
w Strefie Ekonomicznej, obu na terenach o powierzchni po 2 ha każdy. Przy Alei Żołnierzy i Armii Wojska
Polskiego, przy przecięciu z linią kolejową na terenie o powierzchni 2,5 ha każdy założono możliwość
utworzenia dwóch parkingów strategicznych. Od strony wschodniej do miasta prowadzi ul. Lwowska.
Ewentualny parking strategiczny (0,60 ha) na tej ulicy przewidziano przy granicy administracyjnej miasta. Przy
al. Sikorskiego, doprowadzającej ruch do miasta od południa, przewidziano możliwość zlokalizowania
maksymalnie czterech parkingów strategicznych. Mogą one zostać zrealizowane na działkach o łącznej
powierzchni 7,57 ha. Ewentualna lokalizacja dwóch kolejnych parkingów strategicznych została dopuszczona
przy ulicy Podkarpackiej, na wysokości ulicy Wetlińskiej i Zwięczyckiej. Do terenów, na których mogą zostać
zrealizowane parkingi strategiczne, zlokalizowanych stosunkowo najbliżej centrum miasta, należą dwa
obszary w rejonie Pobitna (powierzchnia działek 3ha i 1,5 ha). Zestawienie wszystkich możliwych lokalizacji
parkingów strategicznych zawiera tabela 15.
Tabela 15 Lokalizacja i powierzchnia planowanych parkingów strategicznych
Lp.
Lokalizacja
Powierzchnia terenu
pod planowany parking
1
ul. Warszawska
1,56 ha
2
ul. Lubelska
0,28 ha
3
ul. Lwowska
0,60 ha
4
ul. Sikorskiego
4,5 ha (1)
0,7 ha (2)
1,82 ha (3)
0,55 ha (4)
5
ul. Podkarpacka
0,61 ha (1)
1 ha (2)
6
ul. Krakowska
1,5 ha (1)
0,9 ha (2)
0,6 ha (3)
7
Dworzysko – Strefa Ekonomiczna
2 ha (1)
(na północ od ul. Krakowskiej)
2 ha (2)
8
Aleja Żołnierzy Armii Wojska Polskiego
2,5 ha (1)
2,5 ha (2)
9
Pobitno, ul. Lwowska
3 ha (1)
1,5 ha (2)
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Miasta Rzeszowa

Oprócz budowy parkingów o charakterze strategicznym dopuszcza się także utworzenie szeregu parkingów
powierzchniowych w ścisłym centrum miasta, a także kilku na jego obrzeżach. Zestawienie możliwych
lokalizacji prezentuje tabela 16. Parkingi o numerach 1-28 znajdują się w ścisłym centrum Rzeszowa. Łączna
powierzchnia działek, na których mogą one zostać zlokalizowane wynosi ponad 13 ha. Obok parkingów
o zlokalizowanych w ścisłym centrum, przewidziano trzy ewentualne lokalizacje parkingów (niestrategiczne)
w dzielnicach peryferyjnych. Ich umiejscowienie wynika z uchwalonych planów miejscowych (numery 29-31).
Kolejną grupę stanowią parkingi będące obecnie w różnych stadiach budowy (numery 32-37). Znajdują się
one w poza ścisłym centrum miasta oraz w dzielnicach peryferyjnych. Ich łączna powierzchnia wynosi ok.
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0,88 ha, co przekłada się na około 725 miejsc parkingowych. Dodatkowo, w najbliższym czasie
udostępnionych zostanie około 200 miejsc parkingowych przy ZUS, przy ul. Siemiradzkiego.
5

Tabela 16 Lokalizacja i powierzchnia planowanych parkingów innych niż strategiczne
Powierzchnia
Lp.
Lokalizacja
terenu pod
Aktualny stan
planowany parking
1

ul. Kochanowskiego

0,34 ha

przewidywana lokalizacja

2

ul. Żółkiewskiego

0,11 ha

przewidywana lokalizacja

3

ul. Bardowskiego

0,17 ha

przewidywana lokalizacja

4

ul. Bardowskiego

0,20 ha

przewidywana lokalizacja

5

ul. Batorego

0,13 ha

przewidywana lokalizacja

6

Pl. Dworcowy

0,73 ha

przewidywana lokalizacja

7

ul Grottgera

0,69 ha

przewidywana lokalizacja

8

Parking za dworcem PKS

0, 75 ha

przewidywana lokalizacja

9

ul. Szopena (1)

0,50 ha

przewidywana lokalizacja

10

ul. Lisa-Kuli

0,95 ha i 0,50 ha

przewidywana lokalizacja

11

ul. Styki

0,34 ha

przewidywana lokalizacja

12

pl. Wolności

1,15 ha

przewidywana lokalizacja

13

ul. Sobieskiego

0,54 ha

przewidywana lokalizacja

14

ul. 8. Marca

0,28 ha

przewidywana lokalizacja

15

ul. Szpitalna

0,17 ha

przewidywana lokalizacja

16

ul. Słowackiego

0,43 ha

przewidywana lokalizacja

17

ul. Słowackiego, za Filharmonią
Rzeszowską (Filharmonia)

0,34 ha

przewidywana lokalizacja

18

ul. PCK

0,65 ha

przewidywana lokalizacja

19

ul. Szopena (2)

0,29 ha

przewidywana lokalizacja

20

ul. Poniatowskiego

0,58 ha

przewidywana lokalizacja

21

ul. Zygmuntowska (1)

0,16 ha

przewidywana lokalizacja

22

ul. Zygmuntowska (2)

0,15 ha

przewidywana lokalizacja

23

pl. Balcerowicza

1,06 ha

przewidywana lokalizacja

24

ul. Pułaskiego

0,3 ha

przewidywana lokalizacja

25

ul. Dojazd Staroniwa MOSIR
(MOSiR 2)

0,31 ha

przewidywana lokalizacja

26

MOSiR (MOSiR 1)

0,12 ha

przewidywana lokalizacja

27

ul. Dojazd Staroniwa

0,66 ha

przewidywana lokalizacja

28

ul. Siemiradzkiego (na Miskośce)

0,43 ha

przewidywana lokalizacja

29

Wilkowyja (przy Cmentarzu
Komunalnym

brak danych

przewidywana lokalizacja

30

al. Rejtana i Niepodległości

brak danych

przewidywana lokalizacja

31

al. Rejtana i gen. Kustronia

brak danych

przewidywana lokalizacja

32

ul. Grabskiego

0,05 ha

w realizacji

33

ul. Kośnieńska

0,17 ha

w realizacji

34

ul. Biecka

0,28 ha

w realizacji

35

ul. Zagłoby

0,07 ha

w realizacji

36

Projektowana droga 2KDL (od
ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy)

0,22 ha

w realizacji

37

Projektowana droga 3KL –
połączenie ul. Krajobrazowej z ul.
Wyspiańskiego

0,09 ha

w realizacji

38

ul. Siemiradzkiego, parking przy
ZUS

200 miejsc

w realizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Miasta Rzeszowa

Należy dodać, iż w najbliższym czasie planowane jest wybudowanie około 200 miejsc parkingowych przy
tworzonych Ogrodach Bernardyńskich.
5

Powyższe zestawienie może nie zawierać wszystkich parkingów prywatnych projektowanych poza strefą planowanego

płatnego parkowania oraz obszarem ok. 500 m wokół tej strefy.
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Rysunek 7 Lokalizacja planowanych parkingów

Źródło: opracowanie własne

- planowane parkingi strategiczne
- planowane parkingi inne niż strategiczne
- planowane parkingi w realizacji
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Rysunek 8 Lokalizacja planowanych parkingów (centrum miasta)

Źródło: opracowanie własne

- planowane parkingi strategiczne
- planowane parkingi inne niż strategiczne
- planowane parkingi w realizacji
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3.7 Bezobsługowe wypożyczalnie rowerów RoweRes
Zgodnie z danymi za listopad 2010, w Rzeszowie funkcjonuje 79,8 km ścieżek rowerowych, w tym ok. 29 km
to wydzielone pasy rowerowe. Najdłuższe odcinki przystosowane do ruchu rowerowego występują
w przebiegu obwodnicy miasta, w ciągu ulic al. Armii Krajowej, al. Powstańców Warszawy, al. Batalionów
Chłopskich, al. Wincentego Witosa oraz na najważniejszych drogach dojazdowych do miasta: ulicach
Krakowskiej, Sikorskiego, Lwowskiej i Marszałkowskiej. Lokalizację ścieżek rowerowych przedstawia tabela
poniżej.
Tabela 17 Lokalizacja ścieżek rowerowych w Rzeszowie
Odcinek ulicy
Armii Krajowej
Powstańców Warszawy
Krakowska (po obu stronach na odcinku od
Okulickiego do Dębickiej)
Warszawska od Ronda Jana Pawła II do gr.
Miasta
Warszawska od ul. Staromiejskiej w stronę
centrum
Cienista od Lwowskiej do Morqowei (strona
lewa i prawa)
Krogulskieqo (od ul. Lubelskiej do ZO)
Krzyżanowskiego (od Niepodległości do
Obrońców Helu)
Wyspiańskiego od Witosa do Chełmońskiego
Paderewskiego od Al. Armii Krajowej do Witolda
Okulickiego od Al. Wyzwolenia do
Broniewskiego
Okulickiego od ul. Krakowskiej do Al.
Wyzwolenia
połączenie ulic Ofiar Katynia/ Kotuli
ul. Gumińskich (boczna Łukasiewicza)
Przedłużenie ul. Przemysłowej
Kopisto (strona prawa od Podwisłocze do
Rejtana)
ul. Kopisto (od ul. Podwisłocze do TVP
Rzeszów lewa strona)
Wiktora (łącznik od Witosa do Błogosławionej
Karoliny)
Błogosławionej Karoliny (prawa strona od ul.
Kotuli do
Iwonickiej)
al. Niepodległości (od AK do Mieszka I)
al. Niepodległości (od Miodowej do Rejtana)
ul. Ciepłownicza (od Rzecha do Siemieńskiego)
ul. Sikorskiego (od Powstańców Warszawy do
Robotniczej)
ul. Hetmańska (od Powstańców Warszawy do
wjazdu na teren Technikum Mechanicznego)
os. Tsiąclecia (od Kochanowskiego do
Kosynierów)
Trasa Zamkowa (od ul. Podwisłocze do ul.
Szopena)
al. Żołnierzy I Armii WP (po prawej stronie od
Lwowskiej do Ronda Kuronia)
al. Żołnierzy I Armii WP (po lewej stronie od
Morgowej do Ronda Kuronia)
ul. Solidarności (lewa strona od Żołnierzy I Armii
WP do
Załęskiej)
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty (od

Rodzaj drogi dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo - rowerowy

ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
wspólny ciąg pieszo -rowerowy
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo - rowerowy i pieszo-jezdny ( dodatkowo na tym
odcinku rowerzyści mogą korzystać z BUSpasa)
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo - rowerowy
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AK do Leszka Czarnego)
ul. Lwowska (prawa i lewa strona od ronda do
Leszka Czarnego)
ul. Lwowska (prawa strona od Rejtana do ronda
i lewa strona od Rejtana do Sadowej)
ul. Podwisłocze (prawa strona od Powstańców
Warszawy do Kopisto i od Kopisto do
Powstańców Warszawy)
Batalionów Chłopskich
Witosa
Marszałkowska - Lubelska (po obu stronach od
Wiaduktu Tarnobrzeskieqo do al. Wyzwolenia)

ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
wspólny ciąg pieszo - rowerowy
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym
jednokierunkowym pasem dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo – rowerowy wspólny lub z wydzielonym pasem
dla rowerów
ciąg pieszo - rowerowy

Źródło: dane przekazane przez UM Rzeszowa

Bazując na rozbudowanej sieci ścieżek, w mieście uruchomiono nowoczesny system roweru miejskiego. Do
systemu należy 20 bezobsługowych wypożyczalniach rowerów RoweRes, zlokalizowanych w najważniejszych
punktach miasta, w tym przy głównych węzłach komunikacyjnych. Ich lokalizacja razem z przebiegiem
głównych tras rowerowych została przedstawiona na rysunku 5. Wypożyczenie roweru jest możliwe po
zarejestrowaniu się w internecie. Do wniesienia opłaty służą karty zbliżeniowe, które umożliwiają także
odpięcie roweru. Przy wykupie karty pierwsze 15 minut wypożyczenia jest darmowe. Opłata za pierwszą
godzinę wynosi 1,5 zł, za drugą 2 zł, a za trzecią i każdą kolejną 3 zł. Istnieje również możliwość
wypożyczenia dostawki dla osób starszych oraz przyczepki dziecięcej.

Rysunek 9 Lokalizacja stacji wypożyczania rowerów RoweRes oraz ścieżek rowerowych

Źródło: www.roweres.pl
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Tabela 18 Lokalizacja wypożyczalni rowerów RoweRes
Nr stacji
Lokalizacja
1
Ratusz (Rynek)
2
ul. Gałęzowskiego BWA (Biuro Wystaw Artystycznych)
3
Miasteczko ROSIR (dojazd od ul. Staroniwa)
4
Mc Donald's WSK (ul. Hetmańska 77)
5
Nowy Świat (galeria Nowy Świat na ul. Krakowskiej)
6
Zalesie Uniwersytet Rzeszowski (na placu naprzeciwko przystanku
autobusowego)
7
ul. Podwisłocze, Urząd Skarbowy (obok trasy Zamkowej)
8
Makro (al. Armii Krajowej na wysokości ul. Litewskiej)
9
ul. Dąbrowskiego Politechnika Rzeszowska (skrzyżowanie ulicy
Dąbrowskiego z obwodnicą)
10
Biała Tyczyn (al. Sikorskiego, Osiedle Zimowit)
11
al. Piłsudskiego (obok mostu na Wisłoku)
12
al. Cieplińskiego (koło parku)
13
ul. Hetmańska (obok Lidla)
14
Hala Podpromie
15
ul. Podwisłocze, Zapora (skrzyżowanie Podwisłocza z Powstańców
Warszawy)
16
al. Siemieńskiego (ul.Chocimska)
17
al. Wyzwolenia
18
Plac Wolności (al. Piłsudskiego 31)
19
ul. Wyspiańskiego (naprzeciwko Reala)
20
Dzielnica Pobitno
Źródło: materiały przekazane przez Miasto Rzeszów
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4 Analiza popytu i bilansu potrzeb parkowania

4.1 Badanie frekwencji, rotacji parkowania
W celu określenia zachowań komunikacyjnych (parkingowych) kierowców niezbędnych do przygotowania
polityki parkingowej miasta wykonano badania terenowe stopnia wykorzystania (badania frekwencji i rotacji
parkowania) dla wszystkich miejsc parkingowych ogólnodostępnych zlokalizowanych na gruntach miejskich
w obszarze wstępnej lokalizacji Strefy Płatnego Parkowania przyjętej w założeniach polityki parkingowej.
Czas prowadzenia badań
Badania frekwencji i rotacji na miejskich miejscach postojowych przeprowadzone zostały w dniach 17-18
stycznia 2012 roku. Dla każdego z odcinków pomiarowych przeprowadzone pomiary objęły okres 12 godzinny
od godziny 7 do godziny 19. Obserwacje powtarzane były w odstępie godzinnym.
Miejsce prowadzenia badania
Zgodnie z pierwotnymi założeniami, badania powinny zostać przeprowadzone dla wszystkich miejsc
parkingowych ogólnodostępnych zlokalizowanych na gruntach miejskich znajdujących się w obrębie
wyznaczonej w Założeniach do polityki parkingowej strefy płatnego parkowania. Jednak w przypadku
parkingów przyulicznych, z uwagi na trudności w rozróżnieniu miejsc na gruntach miejskich i na gruntach
prywatnych, badaniem objęto wszystkie miejsca parkingowe.
Po uzgodnieniach z Zamawiającym ustalono, iż pomiary przeprowadzone zostaną wzdłuż ulic, na których jest
więcej niż 5 miejsc parkingowych. Z badań wyłączona została ulica Borelowskiego, znajdująca się
w momencie realizacji badania w remoncie.
Rysunek 10 Obszar prowadzenia badań

Źródło: opracowanie własne na bazie ortofotomapy udostępnionej przez UM Rzeszowa
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Obserwatorzy
Badania przeprowadzone zostały przez grupę 14 obserwatorów. Wszystkie osoby prowadzące badanie są
mieszańcami Rzeszowa, co zapewniło odpowiednią znajomość topografii miasta. Obserwatorzy zostali
przeszkoleni w zakresie prowadzenia badań przed ich rozpoczęciem przez przedstawiciela Wykonawcy.
W celu zapewnienia jednakowego sposobu prowadzenia badania każdemu z obserwatorów została wydana
instrukcja pomiarowa realizacji badania. Instrukcja pomiarowa stanowi załącznik 2 do niniejszego
opracowania.

Warunki atmosferyczne w okresie prowadzenia badań
W pierwszym dniu prowadzenia pomiarów (17.01.2012) od godziny 7 do godzin południowych padał gęsty
śnieg. Później, do godziny 19 niebo było bezchmurne, a temperatura spadła do około -2 stopni. W dniu
18.01.2012 początkowo brak było opadów, natomiast od 15 miały miejsce ciągłe opady mokrego śniegu.
Niekorzystne warunki atmosferyczne, jakie miały miejsce w dniach prowadzenia badań mogły mieć wpływ na
obniżenie liczby pojazdów poruszających się po centrum Rzeszowa. Stąd, otrzymane wartości
współczynników, w szczególności w odniesieniu do akumulacji mogą mieć wartości zaniżone.

Sposób realizacji badań
Badania polegały na zbieraniu informacji o samochodach zajmujących poszczególne miejsca parkingowe.
Zebrane dane zapisywane były w arkuszach pomiarowych. Arkusz pomiarowy składał się z metryczki oraz
części właściwej arkusza. W metryczce zbierane były dane: porządkowe (numer arkusza, data prowadzenia
pomiaru), lokalizacyjne (symbol strefy, odcinek ulicy, na której prowadzony był pomiar), informacje
o warunkach atmosferycznych w czasie pomiaru oraz dane osobowe obserwatora. W części właściwej
arkusza obserwatorzy wpisywali w odstępach godzinnych numery tablic rejestracyjnych samochodów
zajmujących poszczególne miejsca parkingowe oraz ogólną liczbę pomierzonych miejsc parkingowych.
Badaniem objęto zarówno samochody, które w czasie pomiaru zajmowały dane miejsca parkingowe, jak
również te wjeżdżające lub wyjeżdżające z miejsc parkingowych. Obok informacji o samochodach
zajmujących miejsca parkingowe, zbierane były również dane na temat liczby pojazdów parkujących
w miejscach niedozwolonych. Wzór arkusza pomiarowego (załącznik 3) został zaakceptowany przed
rozpoczęciem badań przez Zamawiającego.

Wyniki i wykonane obliczenia
Na podstawie zebranych danych dla każdego ze zbadanych parkingów obliczone zostały 4 podstawowe
parametry:


wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej: maksymalny, średni, godzinowy,



wskaźnik rotacji: dla 12 godzin pomiaru (07.00-19.00) oraz dla 8 godzin (08.00-16.00),



ogólna liczba parkujących,



liczba parkujących nielegalnie (dla obszarów sąsiadujących z parkingiem).

Na podstawie spisów tablic rejestracyjnych pojazdów analizie poddano także strukturę pojazdów pod
względem województw oraz powiatów województwa podkarpackiego, w których zostały zarejestrowane. Dane
te zostały wykorzystane w rozdziale 6.2.
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Wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej
Wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej wyraża procentowy udział zajętych miejsc parkingowych na
danym parkingu i liczony jest na podstawie poniższego wzoru:

WWP , x 

Px
 100%
P

gdzie:
WWP,x – wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej w przedziale czasowym X,
Px – liczba zajętych miejsc parkingowych na badanym parkingu w przedziale czasowym X,
P – całkowita liczba miejsc parkingowych na badanym parkingu.
Jeśli liczba miejsc na danym parkingu pomierzona podczas badań była większa niż liczba miejsc podanych
przez Zamawiającego w wykazie miejskich miejsc parkingowych to do obliczeń (P) przyjmowano wartość
większą – tj. liczbę pomierzonych miejsc. Jeśli natomiast liczbą pomierzonych miejsc była mniejsza niż
podana przez Zamawiającego to do obliczeń (P) przyjmowano drugą z wartości. Wystąpienie takiego
przypadku oznacza, iż w dniu prowadzenia pomiaru na danym parkingu niektóre miejsca parkingowe nie
zostały zajęte przez żaden samochód.
Dla każdego ze wziętych pod uwagę parkingów obliczono: maksymalny wskaźnik wykorzystania powierzchni
parkingowej, mówiący o tym jaki był maksymalny udział zajętych miejsc parkingowych (WWP,max), wskaźnik
godzinowy wykorzystania powierzchni parkingowej, określający udział zajętych miejsc w każdej z godzin
pomiaru oraz średni wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej (WWP,śr). Uzyskane wyniki przedstawia
tabela 15. W niniejszej tabeli poszczególne parkingi uszeregowano według wartości średniego wskaźnika
wykorzystania powierzchni parkingowej.

57

Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025
Tabela 19 Zestawienie wyników obliczeń wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej

Strefa

Moniuszki

6

B

8

Wierzynka

5

C

Kopernika

20

Grunwaldzka
Słoneczna

Nazwa ulicy

58

6

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI PARKINGOWEJ
WWP,
max

WWP,śr
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88%

88%

88%

97%

5

100%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

93%

B

20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

70%

80%

80%

80%

92%

12

A

12

100%

83%

92%

100%

100%

100%

92%

100%

100%

92%

92%

75%

75%

92%

23

C

30

100%

83%

83%

90%

90%

93%

97%

97%

93%

77%

100%

100%

87%

91%

Króla Kazimierza

5

B

15

100%

40%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

67%

90%

Grunwaldzka

8

B

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

50%

50%

90%

Dymnickiego

9

C

21

100%

33%

43%

95%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

95%

100%

87%

Piłsudskiego

57

A

57

100%

77%

96%

96%

100%

95%

95%

98%

88%

93%

81%

68%

60%

87%

Zamkowa

6

C

6

100%

83%

83%

100%

100%

100%

100%

83%

100%

83%

67%

50%

83%

86%

Grottgera

37

A

46

100%

57%

98%

96%

96%

96%

98%

89%

100%

93%

70%

67%

67%

86%

Sobieskiego

149

B

145

96%

85%

92%

92%

95%

95%

95%

96%

92%

81%

75%

69%

59%

85%

Jabłońskiego

29

A

30

100%

87%

97%

97%

100%

97%

97%

97%

83%

93%

77%

60%

40%

85%

Fircowskiego

8

C

8

100%

75%

100%

100%

88%

100%

88%

100%

100%

75%

63%

63%

63%

84%

164

D

161

99%

74%

93%

95%

99%

95%

98%

95%

90%

79%

72%

63%

56%

84%

Joselewicza

23

B

25

100%

76%

100%

100%

96%

96%

100%

84%

88%

68%

56%

68%

72%

84%

17. Pułku
Piechoty

5

D

9

100%

56%

56%

78%

100%

100%

78%

89%

100%

67%

100%

78%

100%

83%

Siemiradzkiego

18

A

18

100%

78%

94%

100%

94%

100%

94%

89%

78%

83%

50%

72%

61%

83%

Mochnackiego

31

D

32

100%

41%

44%

100%

100%

94%

100%

100%

97%

91%

84%

81%

63%

83%

Okrzei

25

B

28

100%

68%

89%

96%

96%

100%

96%

93%

96%

89%

61%

54%

46%

82%

Szopena

65

C

81

100%

67%

91%

100%

100%

94%

95%

70%

62%

65%

75%

80%

69%

81%

Jałowego

6

Pomierzona
liczba
miejsc

Liczba
miejsc

W kolumnie strefa podano lokalizację ulicy względem stref zaplanowanych w dokumencie Założenia polityki parkingowej
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Pomierzona
liczba
miejsc

Liczba
miejsc

Strefa

Żeromskiego

15

A

26

Chodkiewicza

40

D

Bożnicza - b

35

Sokoła

Nazwa ulicy

6

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI PARKINGOWEJ
WWP,
max

WWP,śr
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

100%

88%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

54%

54%

50%

50%

80%

38

95%

80%

95%

90%

90%

85%

85%

83%

80%

55%

45%

88%

78%

79%

B

35

100%

66%

66%

89%

91%

94%

100%

100%

94%

91%

83%

49%

29%

79%

15

B

14

93%

73%

80%

80%

87%

87%

93%

93%

87%

73%

73%

73%

47%

79%

Chrzanowskiej

55

D

50

91%

62%

80%

78%

76%

76%

78%

91%

82%

87%

71%

76%

84%

78%

Naruszewicza

32

C

55

100%

89%

96%

98%

95%

95%

100%

56%

40%

36%

73%

60%

62%

75%

Dekerta

6

C

7

100%

57%

71%

57%

100%

100%

100%

100%

86%

71%

71%

43%

43%

75%

Targowa

48

B

45

94%

44%

90%

90%

90%

94%

94%

81%

90%

63%

56%

50%

52%

74%

Bożnicza - a

33

B

29

88%

73%

70%

76%

85%

85%

82%

85%

88%

85%

64%

45%

27%

72%

Hoffmanowej

12

D

11

92%

67%

75%

92%

83%

83%

83%

75%

58%

75%

75%

58%

33%

72%

Słowackiego - b

78

C

70

90%

26%

55%

78%

90%

88%

88%

90%

82%

81%

65%

65%

36%

70%

Pułaskiego - b

20

D

16

80%

75%

70%

70%

60%

80%

80%

80%

80%

70%

65%

55%

40%

69%

Kraszewskiego

33

D

26

79%

76%

79%

79%

79%

79%

73%

70%

70%

67%

39%

45%

70%

69%

Słowackiego - a

42

B

28

67%

67%

67%

67%

8. Marca

41

B

39

95%

59%

80%

93%

93%

95%

95%

90%

80%

49%

37%

12%

22%

67%

Słowackiego

171

C

137

80%

40%

50%

73%

78%

79%

80%

78%

76%

74%

63%

58%

51%

67%

Jagiellońska

68

D

53

78%

40%

56%

75%

75%

74%

76%

78%

68%

56%

46%

38%

29%

59%

Langiewicza

11

D

10

91%

73%

91%

91%

91%

91%

82%

73%

45%

9%

0%

18%

0%

55%

130

D

87

67%

32%

61%

65%

65%

67%

66%

65%

63%

58%

47%

38%

36%

55%

Poniatowskiego

29

D

20

69%

45%

62%

62%

52%

62%

62%

69%

55%

52%

45%

41%

34%

53%

Jałowego
(parking)

12

D

8

67%

67%

58%

58%

50%

33%

33%

42%

42%

42%

67%

67%

67%

52%

Zamenhoffa

22

B

10

45%

14%

23%

23%

27%

41%

41%

45%

41%

45%

41%

23%

18%

32%

Pułaskiego

60

D

15

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

23%

23%

23%

23%

24%

Pułaskiego - a

Dni Judaizmu - parking zamknięty
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Strefa

Dąbrowskiego

30

D

11

Cieplińskiego

58

D

15

Nazwa ulicy

Źródło: opracowanie własne

60

Pomierzona
liczba
miejsc

Liczba
miejsc

6

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI PARKINGOWEJ
WWP,
max

WWP,śr
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

33%

10%

20%

27%

33%

37%

30%

33%

27%

20%

17%

23%

13%

24%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

26%

19%

19%

21%

16%

23%
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Najwyższe średnie wartości wskaźnika wykorzystania miejsc parkingowych uzyskano dla parkingów
położonych przy ulicach: Moniuszki (strefa B), Wierzynka (strefa C), Kopernika (strefa B), Grunwaldzkiej
(strefa A i strefa B), Słonecznej (strefa C), Króla Kazimierza (strefa B). W przypadku tych ulic średnie wartości
wskaźnika są większe lub równe 90%. Wszystkie te ulice są położone w ścisłym centrum Rzeszowa,
w obszarze ograniczonym tzw. wewnętrzną obwodnicą miasta. Są to albo stosunkowo krótkie ulice
(Wierzynka, Słoneczna), albo też ulice nieco dłuższe, lecz o niewielkiej liczbie miejsc miejskich. Ze względu
na małą podaż miejsc parkingowych na tych ulicach są one zajęte praktycznie przez cały dzień. Są to
obszary, których w pierwszej kolejności powinny dotyczyć zmiany systemu parkowania.

Rysunek 11 Miejsca parkingowe przy ul. Króla Kazimierza

Źródło: materiały własne

Najmniejsze średnie wartości wskaźnika wykorzystania miejsc parkingowych – poniżej 60% otrzymano dla
ulic: Langiewicza, Pułaskiego (parking przy uliczny oraz parking powierzchniowy), Poniatowskiego oraz
Dąbrowskiego. Na szczególną uwagę zasługują parkingi przy ulicy Pułaskiego, Cieplińskiego i Dąbrowskiego,
na których średnie wykorzystanie powierzchni parkingowej nie przekracza 30%. Należy też zauważyć,
iż prawie wszystkie parkingi, na których średnie wykorzystanie powierzchni jest niższe niż 70% położone są
w strefie D. Teren ten jest więc ze względu na swoją oddaloną od ścisłego centrum lokalizację umiarkowanie
atrakcyjny dla parkujących kierowców.
Zawarte w tabeli 15 zestawienie godzinowych wartości wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej
pozwala stwierdzić, iż największe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe występuje w godzinach 8-16.
Nieco mniejsze i porównywalne względem siebie stwierdzono między godzinami 8 a 9 rano oraz między 16
a 17 po południu. Po godzinie 17 wykorzystanie powierzchni parkingowej w mieście zdecydowanie maleje. Od
opisanej wyżej ogólnej zależności zanotowano kilka odstępstw. Zwiększone zapotrzebowanie na miejsca
parkingowe w godzinach porannych (i równocześnie zmniejszone w godzinach popołudniowych) występuje na
parkingach przy ulicach: Grunwaldzkiej, Jabłońskiego, Sobieskiego, Chodkiewicza, Naruszewicza i Zamkowej.
Większą liczbą samochodów zajmujących miejsca parkingowe przy tych ulicach tłumaczyć można
sąsiedztwem urzędów (np. Urząd Miasta Rzeszów, Urząd Wojewódzki) i budynków Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
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W godzinach popołudniowych i wieczornych wysokie wykorzystanie powierzchni parkingowej stwierdzono
natomiast na parkingach przy ulicach: Dymnickiego, Wierzynka i Mochnackiego, Kopernika, Słonecznej i Króla
Kazimierza. Przy pierwszej ze wskazanych wyżej ulic znajduje się centrum handlowe Galeria Rzeszów.
Można więc przypuszczać, iż miejsca parkingowe w godzinach wieczornych zajmowane są przez osoby
robiące w tym miejscu zakupy. Przesunięcie godzin największego wykorzystania parkingu przy ul. Wierzynka
może być związane ze zwiększoną w godzinach wieczornych liczbą osób odwiedzających pobliski szpital.
Natomiast w przypadku ulicy Mochnackiego powodem zaobserwowanej tendencji może być sąsiedztwo
centrum handlowego Galeria Graffica.

Wskaźnik rotacji
Wskaźnik rotacji wyraża średnią liczbę pojazdów korzystających z danego miejsca parkingowego w danym
przedziale czasowym. Jest on liczony na podstawie liczby unikalnych tablic rejestracyjnych zanotowanych na
danym parkingu w określonym przedziale czasowym oraz całkowitej pojemności badanego parkingu, zgodnie
z poniższym wzorem:

W R,x 

Tx
 100 %
P

gdzie:
WR,x – wskaźnik rotacji w przedziale czasowym X,
Tx – liczba unikalnych tablic rejestracyjnych na badanym parkingu w przedziale czasowym X,
P – całkowita liczba miejsc parkingowych na badanym parkingu.
Całkowita liczba miejsc parkingowych została określona analogicznie jak w przypadku wskaźnika
wykorzystania powierzchni miejsc parkingowych.
Wskaźnik rotacji obliczono dla dwóch przedziałów czasowych 1) dla całego, 12 godzinnego okresu
pomiarowego oraz 2) dla okresu 8 godzinnego, między godzinami 8 a 16, w którym na podstawie wartości
wskaźnika wykorzystania miejsc parkingowych stwierdzono największe zapotrzebowanie na miejsca
postojowe. Wyniki obliczeń zawiera tabela 16. Zostały one uszeregowane ze względu na wartość
współczynnika rotacji dla okresu 12 godzinnego.
W przypadku wskaźnika rotacji liczonego dla okresu 12 godzinnego uzyskane wartości zawierają się
w przedziale 400% - 470%. Największe wartości (>350%) uzyskano dla ulic: Szopena (strefa C), 8.Marca
(strefa B), Grottgera (strefa A), Siemiradzkiego (strefa A) oraz Hoffmanowej (strefa D). Wszystkie te ulice, za
wyjątkiem Szopena, położone są poza są poza centrum miasta ograniczonym tzw. wewnętrzną obwodnicą
Rzeszowa. Ul. Szopena wyznacza południowo-wschodnią granicę tego obszaru. W dwóch przypadkach
uzyskane wyniki tłumaczy lokalizacja popularnych celów podróży. Wysokie wartości współczynnika rotacji na
ul. Grottgera związane są z sąsiedztwem dworca kolejowego a na ul. Hoffmanowej Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Bardzo wysokie wartości wskaźnika rotacji uzyskane dla ul 8. Marca, Siemiradzkiego
i Szopena mogą natomiast świadczyć o tym, iż duża część kierowców, spodziewając się utrudnień
związanych z parkowaniem samochodu w ścisłym centrum miasta, dąży do pozostawienia pojazdu możliwe
blisko centrum, na ulicach dogodnych pod względem dostępu do komunikacji publicznej. Występowanie
powyższego zjawiska jest bardzo korzystne dla systemu parkingowego i komunikacyjnego miasta.
Wartości wskaźnika rotacji nieprzekraczające 100% uzyskano dla parkingów przy ulicach: Słowackiego,
Jałowego, Pułaskiego, Cieplińskiego i Dąbrowskiego. Są to parkingi, na których nie wszystkie miejsca były
zajęte w ciągu okresu pomiarowego (niskie wartości wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej), co
wpłynęło na obniżenie wartości wskaźnika akumulacji. Stosunkowo niską wartość wskaźnika rotacji przy
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równoczesnym wysokim poziomie wykorzystania powierzchni parkingowej stwierdzono natomiast na parkingu
przy ul. Dekerta.

Rysunek 12 Miejsca parkingowe przy ul. Joselewicza (w oddali ul. Mickiewicza)

Źródło: materiały własne

Wartości wskaźnika rotacji liczonego dla okresu 8 godzinnego (8-16) pozwoliły na analizę sytuacji parkingowej
w mieście w najpopularniejszych godzinach parkowania. Wartości dla okresu 8 godzinnego są niższe od
uzyskanych dla 12 godzin o średnio około 70%. Co charakterystyczne dla części ulic położonych w ścisłym
centrum miasta wartości wskaźnika rotacji w godzinach 8-16 są niższe niż 160%. Wskazuje to na
występowanie niekorzystnego zjawiska długookresowego parkowania samochodów. Dotyczy to w główniej
mierze następujących ulic: Słonecznej, Okrzei, Słowackiego, Joselewicza, Moniuszki, Wierzynka, Bożniczej,
Zamkowej, Kraszewskiego i Dekerta.
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Tabela 20 Zestawienie wyników obliczeń wskaźnika rotacji
Nazwa ulicy

Liczba
miejsc

Strefa Pomierzono

WSKAŹNIK ROTACJI
07.00-19.00

WSKAŹNIK ROTACJI
08.00-16.00

Szopena

65

C

81

470%

300%

8. Marca

41

B

39

385%

344%

Grottgera

37

A

46

383%

285%

Siemiradzkiego

18

A

18

372%

267%

Hoffmanowej

12

D

11

358%

250%

Piłsudskiego

57

A

57

347%

240%

Naruszewicza

32

C

55

342%

229%

Grunwaldzka

12

A

12

342%

242%

Pułaskiego - b

20

D

16

340%

295%

Jabłońskiego

29

A

30

314%

327%

Chodkiewicza

40

D

38

313%

200%

Dymnickiego

9

C

21

305%

190%

Wierzynka

5

C

5

300%

160%

Jałowego

164

D

161

295%

214%

Targowa

48

B

45

290%

240%

17. Pułku Piechoty

5

D

9

289%

200%

Mochnackiego

31

D

32

288%

225%

Chrzanowskiej

55

D

50

285%

207%

Żeromskiego

15

A

26

277%

212%

Fircowskiego

8

C

8

275%

200%

Sobieskiego

149

B

145

272%

200%

Sokoła

15

B

14

267%

186%

Bożnicza - b

35

B

35

251%

189%

Kopernika

20

B

20

250%

185%

Okrzei

25

B

28

246%

171%

Słoneczna

23

C

30

243%

173%

Joselewicza

23

B

25

240%

164%

Jagiellońska

68

D

53

237%

197%

Kraszewskiego

33

D

26

230%

148%

Króla Kazimierza

5

B

15

227%

207%

Moniuszki

6

B

8

225%

163%

Bożnicza - a

33

B

29

221%

155%

Zamkowa

6

C

6

217%

150%

Grunwaldzka

8

B

8

213%

88%

Słowackiego - b

78

C

70

205%

171%

Słowackiego

171

C

137

204%

168%

Pułaskiego - a

130

D

87

170%

140%

Poniatowskiego

29

D

20

152%

134%

Dekerta

6

C

7

143%

143%

Zamenhoffa

22

B

10

127%

105%

Langiewicza

11

D

10

127%

109%

Słowackiego - a

42

B

28

90%

0%

Jałowego (parking)

12

D

8

83%

67%

Pułaskiego

60

D

15

57%

Cieplińskiego

58

D

15

70%
55%

Dąbrowskiego

94

D

11

40%

30%

Źródło: opracowanie własne
7

64

W dniu pomiaru parking zamknięty w godzinach 7-17 ze względu na dni Judaizmu

7

47%
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Ogólna liczba parkujących
Ogólna liczba parkujących wyraża liczbę samochodów zajmujących miejsca parkingowe na danym parkingu
w okresie 12 godzinnym i mierzona jest liczbą unikalnych tablic rejestracyjnych zanotowanych w ciągu 12
godzin pomiaru. Pomierzone wartości przedstawia tabela 17. Najwięcej parkujących samochodów
zanotowano na ulicach: Jałowego, Sobieskiego, Szopena, Słowackiego. W sumie podczas pomiaru
zanotowano ok. 4790 parkujących samochodów. Wynik ten bez odniesienia do ogólnej liczby miejsc
parkingowych nie może być jednak interpretowany jako wskaźnik zjawisk mających miejsce w systemie
parkingowym miasta.
Parkujący nielegalnie
Podczas pomiaru zajętości miejsc parkingowych zbierane były również informacje o liczbie samochodów
parkujących w miejscach niedozwolonych w danej godzinie pomiaru. Notowana była ogólna liczba
nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, bez wyróżniania konkretnych numerów tablic rejestracyjnych. Na
podstawie zebranych danych obliczono także średni (Lśr) i maksymalny (Lmax) udział samochodów
zaparkowanych nielegalnie w stosunku do ogólnej liczby parkujących samochodów. Otrzymane wyniki
przedstawia tabela 17. Zostały one uszeregowane pod względem średniego udziału zaparkowanych
nielegalnie samochodów w ogólnej liczbie parkujących.
Rysunek 13 Ulica Kopernika z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami z 9.01.2012.

Źródło: materiały własne wykonawcy

Ulicą zdecydowanie wyróżniającą się pod względem liczby samochodów zaparkowanych w miejscach
niedozwolonych jest ulica Zamkowa. Średnia liczba nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów przewyższa
ponad 2 krotnie liczbę samochodów parkujących prawidłowo, maksymalnie przekraczając ją ponad 4 krotnie.
Należy przypuszczać, iż jest to związane ze zbyt małą liczbą dostępnych miejsc parkingowych dla
interesantów znajdującego się przy tej ulicy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wysokie wyniki
uzyskano także dla ulic: Dekerta, Ficowskiego, Grunwaldzkiej, Siemiradzkiego, Pułaskiego, Hoffmanowej. W
przypadku 4 pierwszych ulic może to świadczyć o niedoborze miejsc parkingowych. Natomiast na parkingach
przy ulicach Pułaskiego i Hoffmanowej zanotowany wskaźnik wykorzystania miejsc parkingowych był
stosunkowo niższy. Nielegalne parkowanie na tych ulicach jest więc w niewielkim stopniu powiązane
z dostępnością miejsc parkingowych.
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Tabela 21 Zestawienie wyników obliczeń samochodów parkujących nielegalnie

Nazwa ulicy

Ogólna
Strefa
liczba
parkujących

Liczba samochodów parkujących nielegalnie
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

Lmax

Lśr

Zamkowa

C

13

13

54

32

37

40

45

37

38

40

22

20

18

415% 254%

Dekerta

C

10

1

3

2

5

8

9

9

8

7

6

4

4

90%

55%

Fircowskiego

C

22

4

8

9

14

16

14

15

15

13

12

12

10

73%

54%

Grunwaldzka

A

41

12

15

10

16

7

19

20

19

27

26

19

17

66%

42%

Siemiradzkiego

A

67

23

22

24

23

27

21

24

54

31

29

22

18

81%

40%

Pułaskiego

D

42

9

15

17

15

13

14

17

17

18

14

16

19

45%

37%

Hoffmanowej

D

43

2

17

18

12

18

17

20

14

10

5

3

4

47%

27%

Żeromskiego

A

72

10

16

20

28

32

31

29

10

11

11

12

9

44%

25%

Jabłońskiego

A

91

10

12

20

41

33

14

17

28

24

11

9

14

45%

21%

Langiewicza

D

14

3

2

1

3

3

3

3

0

0

0

0

0

21%

11%

17. Pułku
Piechoty

D

26

4

4

4

6

6

7

6

4

5

3

5

2

27%

18%

Cieplińskiego

D

32

6

10

11

10

8

8

7

8

0

0

0

0

34%

18%

Kraszewskiego

D

76

15

15

15

10

13

13

16

13

10

10

12

15

21%

17%

Króla Kazimierza

B

34

0

1

4

2

2

3

6

7

7

3

3

3

21%

10%

Wierzynka

C

15

0

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

0

13%

9%

Dymnickiego

C

64

0

4

3

11

10

10

9

9

9

5

2

1

17%

10%

Zamenhoffa

B

28

0

0

0

0

2

3

3

2

2

0

0

0

11%

4%

Grottgera

A

176

0

11

19

18

24

19

19

13

10

14

8

5

14%

8%

Grunwaldzka

B

17

0

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

12%

3%

Moniuszki

B

18

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

6%

3%

Sobieskiego

B

411

19

20

25

32

35

34

28

24

16

13

10

7

9%

5%

Joselewicza

B

60

1

3

3

3

3

4

3

4

4

3

1

0

7%

4%

Sokoła

B

40

1

1

2

2

2

2

2

2

1

0

0

0

5%

3%
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Nazwa ulicy

Ogólna
Strefa
liczba
parkujących

Liczba samochodów parkujących nielegalnie
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

Lmax

Lśr

Poniatowskiego

D

44

0

0

1

1

2

2

3

1

0

0

0

0

7%

2%

Piłsudskiego

A

198

2

6

6

5

8

10

5

7

14

10

6

1

7%

3%

Bożnicza - a

B

73

3

3

3

3

3

3

4

2

2

1

1

1

5%

3%

Słoneczna

C

73

1

2

2

3

2

3

3

4

2

1

1

1

5%

3%

Dąbrowskiego

D

38

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3%

0%

Kopernika

B

50

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

0

0

4%

2%

Naruszewicza

C

188

8

3

2

5

9

5

2

3

3

6

5

2

5%

2%

Bożnicza - b

B

88

0

0

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

2%

0%

Mochnackiego

D

92

0

0

1

2

2

3

2

1

1

0

0

0

3%

1%

8. Marca

B

158

4

3

2

2

2

4

3

2

0

0

0

0

3%

1%

Jagiellońska

D

161

0

1

3

3

4

3

3

1

1

0

0

0

2%

1%

Okrzei

B

69

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1%

1%

Chodkiewicza

D

125

1

1

1

1

2

2

3

2

1

1

2

4

3%

1%

Chrzanowskiej

D

157

1

2

3

2

2

2

3

3

3

2

2

1

2%

1%

Szopena

C

381

2

5

5

5

5

6

5

8

6

7

3

4

2%

1%

Słowackiego

C

348

0

0

2

3

3

6

7

6

5

3

2

0

2%

1%

Targowa

B

139

0

1

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

1%

1%

Jałowego

D

501

1

3

5

3

2

4

2

1

5

3

3

2

1%

1%

Jałowego
(parking)

D

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Pułaskiego - a

D

221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Pułaskiego - b

D

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Słowackiego - a

B

38

0

0

0%

0%

Słowackiego - b

C

160

0

0

0%

0%

Dni Judaizmu - parking zamknięty
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródło: opracowanie własne
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4.2 Inwentaryzacja dostępnych obecnie miejsc parkingowych
Zgodnie ze statystykami przekazanymi Wykonawcy przez Urząd Miasta Rzeszowa, w obrębie miasta znajduje
się 6485 miejskich miejsc parkingowych wzdłuż ulic publicznych, 3941 wzdłuż ulic wewnętrznych i 2500
miejsc na parkingach powierzchniowych. Łącznie na gruntach miejskich znajduje się więc około 12920 miejsc
parkingowych. Z tej liczby około 1900 miejsc położonych jest w granicach wyznaczonej w Założeniach polityki
parkingowej strefy płatnego parkowania.
W ramach przeprowadzonych badań wykonano inwentaryzację wszystkich dostępnych miejsc parkingowych
leżących w obrębie strefy płatnego parkowania oraz w pasie 500 m od granic tej strefy. Inwentaryzacji
dokonano poprzez badania terenowe, polegające na zliczaniu miejsc parkingowych, które poprzedzone były
wstępną analizą zdjęć lotniczych i ortofotomapy obejmującej centrum miasta. Stwierdzono, iż w obrębie
ścisłego centrum miasta dostępnych jest około 10340 miejsc parkingowych, z czego 1900 w strefie A, 3290
w strefie B, 2320 w strefie C oraz 2830 w strefie D. Jest to więc wartość ponad 5 krotnie przekraczająca liczbę
miejskich miejsc parkingowych na tym obszarze.
Obszar położony w pasie 500 m od granicy strefy płatnego parkowania podzielono umownie na obrzeża
północne, południowe, wschodnie i zachodnie. Informacje na temat granic poszczególnych obszarów oraz
liczby dostępnych miejsc parkingowych zawiera tabela 18. W sumie w pasie 500m od granicy strefy płatnego
parkowania znajduje się około 4250 miejsc parkingowych.
Tabela 22 Liczba miejsc parkingowych w poszczególnych obszarach przylegających do strefy płatnego parkowania

Nazwa

Obrzeża północne

Obrzeża południowe

Obrzeża wschodnie

Obrzeża zachodnie

Ulice graniczne
ul. Gołębia, ul. Jasna (pn.)
rzeka Wisłok (wsch.)
granica strefy A (pd.)
ul. Instalatorów (zach.)
granica strefy C (pn.)
rzeka Wisłok (wsch.)
ul. W. Pola, ul. Dąbrówki, ul Staszica, ul. Hetmańska, ul
Bulwarowa, (pd.)
ul. Langiewicza, linia kolejowa (zach.)
ul. Konfederatów Barskich (pn.)
ul. Witwickiegoa, ul. Burna, ul. Na Skały, ul. Głębocka
(wsch.)
ul. Orląt Lwowskich, ul. Rejtana, ul. prof. Pigonia (pd.)
rzeka Wisłok (zach.)
ul. S. Augusta (pn.)
linia kolejowa (wsch.)
ul. Langiewicza (pd.)
ul. Sportowa, ul. Witkacego, ul. Bohaterów (zach.)

Liczba miejsc
parkingowych

940

1120

1260

940

Źródło: opracowanie własne

4.3 Badanie zachowań komunikacyjnych (parkingowych) kierowców
Jedną z metod badawczych, które posłużyły do zebrania danych pierwotnych podczas realizacji pracy nad
Raportem pt. Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025” było
przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców miasta Rzeszowa. Badaniem objęto osoby, które dojeżdżają do
centrum prywatnym samochodem lub środkami komunikacji zbiorowej. Celem ankiety było poznanie
preferencji komunikacyjnych mieszkańców Rzeszowa oraz opinii mieszkańców w sprawie wprowadzenia
strefy płatnego parkowania.
Ankiety przeprowadziło 11 ankieterów, podczas dwóch dni roboczych – 2.02.2012 oraz 14.02.2012 roku,
w godzinach 8.00-18.00.
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Zgodnie z zapisami SIWZ liczebność próby badawczej została ustalona na poziomie 10% wszystkich
parkujących w centrum miasta Rzeszowa, w strefie płatnego parkowania. Liczba parkujących w centrum
miasta została określona w drodze pomiarów bezpośrednich przeprowadzonych w styczniu 2012. Wyniosła
ona 4972 pojazdy, co pozwoliło na określenie minimalnej liczebności próby ankietowanych na poziomie 497.
Łączna liczba przeprowadzonych ankiet przewyższyła minimalną liczebność próby i wyniosła 539.
Ankieta została przeprowadzona na terenie proponowanej przez Urząd Miasta Rzeszów strefy płatnego
parkowania (strefy A, B, C, D) tzn. w rejonie gdzie wcześniej były prowadzone pomiary parkowania.
Respondentami były osoby parkujące:


na parkingach przyulicznych w śródmieściu Rzeszowa (222 ankiety),



na parkingach galerii handlowych takich jak Galeria Rzeszów (ul. Słowackiego 16), Galeria Europa II
(Al. Piłsudskiego 34) i Ameryka (Al. Piłsudskiego 40), Galeria Center Park (Pl. Wolności) – sumie
158 ankiet,



na parkingach przed urzędami – marszałkowskim (al. Ł. Cieplińskiego 4), wojewódzkim i starostwem
(ul. Grunwaldzka 15), Urzędem Miasta (biura przy ul. Targowej 1 oraz ul. Słowackiego 22 i 24) – 159
ankiet.

Ankieta składała się z 13 pytań, które podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. Pierwsze trzy pytania
posłużyły określeniu profilu ankietowanego. Dotyczyły one płci respondenta, celu przyjazdu oraz miejsca,
z którego nastąpił przyjazd. Druga grupa pytań (pytania 4-8) odnosiła się do preferencji komunikacyjnych
i parkingowych. Ostania część ankiety dotyczyła natomiast opinii respondentów na temat strefy płatnego
parkowania. Wzór ankiety znajduje się w załączniku 5.
Zalecenia dotyczące sposobu prowadzenia ankiety zostały sformułowane w instrukcji do ankiety, którą
przekazano

wszystkim

ankieterom

z odpowiednim

wyprzedzeniem. Wzór

instrukcji

znajduje się

w załączniku 4. Sporządzenie instrukcji było konieczne dla zapewnienia poprawnej realizacji ankiety. Dzięki
temu zagwarantowano jednakowy sposób jej przeprowadzenia przez wszystkich ankieterów i w konsekwencji
porównywalność uzyskanych wyników.
Poniżej zestawiono wyniki ankiety w podziale na 3 wcześniej wyodrębnione grupy tematyczne pytań.
Przedstawiono także rezultaty wybranych zestawień krzyżowych. Każda z kwestii została zilustrowana
wykresem.

I.

Profil ankietowanego

Pytanie 1 –Płeć ankietowanego
Udział kobiet i mężczyzn w badaniu był zbliżony. Kobiety stanowiły 45% a mężczyźni 55% respondentów.
Tabela 23 Płeć respondentów ankiet
Odpowiedź

Liczba

Udział

odpowiedzi procentowy

Kobieta

244

45%

Mężczyzna

295

55%

Razem (respondentów)

539

100%

Źródło: opracowanie własne

Pytanie 2 – Cel przyjazdu
Zgodnie z odpowiedziami uzyskanymi na pytanie 2., największy udział spośród wszystkich ankietowanych
mieli respondenci, którzy przyjechali do centrum Rzeszowa do pracy (34%). Udział osób, których przyjazd
miał na celu załatwienie prywatnych spraw oraz zakupy był zbliżony i wyniósł po około 20%. Najmniej
ankietowanych odwiedziło Rzeszów w celach turystycznych, co może być spowodowane prowadzeniem
badania poza sezonem turystycznym, w okresie zimowym.
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Tabela 24 Odpowiedzi na pytanie o cel przyjazdu do centrum Rzeszowa

Odpowiedź

Liczba

Udział

odpowiedzi procentowy

praca

180

34%

nauka

48

9%

odpoczynek

11

2%

turystyka (osoby spoza Rzeszowa)

2

<1%

załatwienie prywatnych spraw

121

22%

zakupy

115

21%

inne

44

8%

brak odpowiedzi

16

3%

539

100%

Razem (respondentów)
Źródło: opracowanie własne

Wykres 2 Rozkład odpowiedzi na pytanie o cel przyjazdu do centrum Rzeszowa

3%

praca
nauka

8%
34%

odpoczynek
turystyka (osoby spoza Rzeszowa)

21%

załatwienie prywatnych spraw
zakupy
9%

22%

2%

inne
brak odpowiedzi

<1%
Źródło: opracowanie własne

Pytanie 3 – Miejsce, z którego przyjechał respondent
Największy udział w badanej próbie respondentów miały osoby przyjeżdzające do centrum miasta z innych
dzielnic (42%), a w następnej kolejności osoby z gmin sąsiadujących z Rzeszowem (30%). Najniższy udział
mieli natomiast przyjezdni z innych województwa– stanowili zaledwie 2% badanych.

Tabela 25 Odpowiedzi na pytanie o miejsce, z którego przyjechał respondent
Odpowiedź

Udział

inna dzielnica Rzeszowa

227

42%

gmina sąsiadująca z Rzeszowem

161

30%

powiat rzeszowski

81

15%

województwo podkarpackie

61

11%

inne województwo

9

2%

539

100%

Razem (respondentów)
Źródło: opracowanie własne
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Wykres 3 Rozkład odpowiedzi na pytanie o miejsce, z którego przyjechał respondent

2%
inna dzielnica
Rzeszowa

11%

gmina sąsiadująca z
Rzeszowem
15%

42%

powiat rzeszowski
województwo
podkarpackie

30%

inne województwo

Źródło: opracowanie własne

II.

Preferencje komunikacyjne i parkingowe

Pytanie 4 – Środek transportu
Na pytanie 4 dotyczące środka transport, wykorzystanego w celu przyjazdu ankietowanego do centrum
Rzeszowa, najwięcej osób odpowiedziało, że przyjechało samochodem prywatnym (71%), jedynie 1/5
przyjechała środkami transportu publicznego (19%), najmniej osób przyjechało jako pasażer w samochodzie
prywatnym (10%).
Tabela 26 Odpowiedzi na pytanie o środek transportu, którym respondent przyjechał do centrum Rzeszowa
Liczba

Odpowiedź

Udział

odpowiedzi procentowy

transport publiczny

105

19%

samochód prywatny

381

71%

samochód prywatny - pasażer
Razem (respondentów)

53

10%

539

100%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 4 Rozkład odpowiedzi na pytanie o środek transportu, którym respondent przyjechał do centrum Rzeszowa

10%
19%
transport publiczny
samochód prywatny

71%

samochód prywatny pasażer

Źródło: opracowanie własne

Zestawiając odpowiedzi uzyskane na pytanie nr 4 z odpowiedziami na pytanie 2 dotyczące celu przyjazdu
można zaobserwować następujące zależności. Rozkład celów podróży osób, które przyjechały samochodem
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prywatnym lub jako pasażer samochodu prywatnego był zbliżony. Spośród tych osób największa część
przyjechała do pracy, a w drugiej kolejności, aby załatwić sprawy prywatne. Natomiast pasażerowie transportu
publicznego to osoby przyjeżdżające przede wszystkim na zakupy, a w drugiej kolejności do pracy. W tej
grupie stosunkowo wysoki jest też udział osób, które przyjechały do szkół lub uczelni wyższych (cel „nauka”).
Tabela 27 Zależność między wykorzystanym środkiem transportu a celem podróży
transport

samochód

samochód

publiczny

prywatny

prywatny -

(%)

(%)

pasażer (%)

praca

25%

39%

33%

nauka

23%

6%

6%

odpoczynek

1%

2%

2%

turystyka (osoby spoza Rzeszowa)

1%

0%

0%

załatwienie prywatnych spraw

16%

25%

31%

zakupy

26%

22%

18%

inne

8%

5%

9%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 5 Rozkład odpowiedzi na pytanie o celu podróży w zależności od środka transportu

0%

1%
100%

9%

90%
80%

0%

6%

10%

22%

18%

26%

turystyka (osoby spoza
Rzeszowa)
inne

70%
60%

16%

50%

1%

40%

23%

25%
2%
6%

zakupy

31%

załatwienie prywatnych
spraw
odpoczynek

2%
6%

30%
20%

39%
25%

33%

nauka

10%
praca

0%
transport
publiczny (%)

samochód
prywatny (%)

samochód
prywatny pasażer (%)

Źródło: opracowanie własne

Pytanie 5 – Częstotliwość korzystania z komunikacji zbiorowej
Pytanie 5 było zadawane respondentom, którzy zadeklarowali korzystanie w życiu codziennym z komunikacji
publicznej (co nie wyklucza jednak korzystania z samochodu prywatnego). Największa część (41%) tej grupy
osób korzysta ze środków transportu zbiorowego regularnie tj. 4 i więcej razy w tygodniu. Na drugim miejscu
pod względem częstości występowania (29%) znalazła się odpowiedz „1 dzień w tygodniu”.
Tabela 28 Odpowiedzi na pytanie o częstotliwość korzystania z komunikacji zbiorowej
Odpowiedź

Udział

1 dzień w tygodniu

75

29%

2 dni w tygodniu

46

18%

3 dni w tygodniu

32

12%

4 i więcej dni w tygodniu

106

41%

Razem (respondentów)

259

100%

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 6 Rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość korzystania z komunikacji zbiorowej

29%

1 dzień w tygodniu

41%

2 dni w tygodniu
3 dni w tygodniu
4 i więcej dni w tygodniu
18%
12%

Źródło: opracowanie własne

Kolejne pytania nr, nr 6, 7, 8 były zadawane wyłącznie osobom, które zadeklarowały przyjeżdżanie do
centrum Rzeszowa samochodem osobowym. Posłużyły one scharakteryzowaniu zachowań parkingowych.

Pytanie 6 – Częstotliwość parkowania w centrum
W centrum miasta parkuje regularnie (codziennie) 196 kierowców, ze 474 osób, które w dniu ankiety
przyjechały do centrum Rzeszowa samochodem osobowym. Stanowi to 42% tej grupy. Pozostałe osoby
sporadycznie zajmują miejsca parkingowe w centrum.
Tabela 29 Odpowiedzi na pytanie o częstotliwość parkowania w centrum miasta
Liczba

Odpowiedź

Udział

odpowiedzi procentowy

regularnie (codziennie)

196

42%

sporadycznie

276

58%

Razem (respondentów)

472

100%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 7 Rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość parkowania w centrum miasta

42%
58%

regularnie (codziennie)
sporadycznie

Źródło: opracowanie własne
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Pytanie 7 – Częstotliwość parkowania w granicach planowanej strefy płatnego parkowania
Zdecydowana większość osób parkujących samochody w centrum, parkuje w granicach planowanej strefy
płatnego parkowania (w sumie 89% respondentów). Poza strefą paktuje jedynie 11% ankietowanych.
Tabela 30 Odpowiedzi na pytanie o częstotliwość parkowania w granicach planowanej strefy płatnego parkowania
Liczba

Odpowiedź

Udział

odpowiedzi procentowy

tak

189

44%

czasami

231

49%

nie
Razem (respondentów)

52

11%

472

100%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 8 Rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość parkowania w planowanej strefie płatnego parkowania

12%

44%

tak
czasami
nie

53%

Źródło: opracowanie własne

Pytanie 8 – Długość parkowania w strefie
Na pytanie 8, dotyczące długości okresu parkowania w strefie, odpowiedziało w sumie 472 ankietowanych,
z czego najczęściej wskazywano, że postój trwa 5 i więcej godzin (35%). Można przypuszczać, iż są to osoby
pracujące w firmach i urzędach zlokalizowanych w obrębie ścisłego centrum miasta. Drugą grupę tworzą
osoby przyjeżdżające na 1 godzinę (20%) i 2 godziny (26%). Są to osoby przejeżdżające na krótko, często
w kilka miejsc, w celu załatwienia różnych spraw. Odpowiednia dostępność miejsc parkingowych jest
szczególnie ważna z punktu widzenia tej właśnie grupy odwiedzających.
Tabela 31 Odpowiedzi na pytanie o długość parkowania w granicach planowanej strefy płatnego parkowania
Odpowiedź

Udział

odpowiedzi procentowy

1 godzinę

95

20%

2 godziny

123

26%

3 godziny

61

13%

4 godziny

28

6%

5 i więcej godzin

164

35%

Brak odpowiedzi

1

<1%

472

100%

Razem (respondentów)
Źródło: opracowanie własne
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Wykres 9 Rozkład odpowiedzi na pytanie o długość parkowania w planowanej strefie płatnego parkowania

<1%

1 godzinę
20%

2 godziny

35%

3 godziny
4 godziny
5 i więcej godzin
26%

brak opowiedzi

6%
13%

Źródło: opracowanie własne

III.

Opinie na temat strefy płatnego parkowania

Pytanie 9 – Zadowolenie z obecnych warunków parkowania
Zdecydowana większość respodnetów nie jest zadowolona z obcenych warunków parkowania w mieście.
Negatywnej odpowiedzi udzieliły 432 osoby, co stanowi 80% respodentów.
Tabela 32 Odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z obecnych warunków parkowania
Odpowiedź

Liczba

Udział

odpowiedzi procentowy
tak

107

20%

nie

432

80%

Razem (respondentów)

539

100%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 10 Rozkład odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z obecnych warunków parkowania

20%

tak
nie
80%

Źródło: opracowanie własne

Pytanie 10 – Zgoda na wprowadzenie strefy płatnego parkowania
W pytaniu 10 pytano o zgodę na wprowadzenie strefy płatnego parkowania, jeśli jej ustanowienie miałoby
ułatwić znalezienie miejsca do parkowania. Rozkład odpowiedzi na to pytanie był w miarę równomierny. Ze
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wprowadzeniem strefy opowiedziało się 46%, a przeciw 53% respondetów.
Tabela 33 Odpowiedzi na pytanie o zgodę na wprowadzenie strefy płatnego parkowania
Odpowiedź

Liczba

Udział

odpowiedzi procentowy
tak

247

46%

nie

292

53%

Razem (respondentów)

539

100%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 11 Rozkład odpowiedzi na pytanie o zgodę na wprowadzenie strefy płatnego parkowania

54%

46%

tak
nie

Źródło: opracowanie własne

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 10 przeanalizowano także podział odpowiedzi w zależności od
częstotliwości parkowania w centrum miasta. Wśród osób, które popierają wprowadzenie strefy przeważają
respondenci, którzy sporadycznie parkują w centrum miasta. Jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia
SPP, ponieważ właśnie taki model korzystania z miejsc parkingowych w centrum Rzeszowa będzie
promowany poprzez wprowadzenie strefy.
Tabela 34 Odpowiedzi na pytanie o zgodę na wprowadzenie strefy płatnego parkowania w zależności od częstotliwości
parkowania w centrum
tak

nie

(udział procentowy)

(udział procentowy)

regularnie (codziennie)

40%

32%

sporadycznie

60%

68%

Razem (respondentów)

100%

100%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 12 Rozkład odpowiedzi na pytanie o zgodę na wprowadzenie strefy płatnego parkowania w zależności od
częstotliwości parkowania w centrum

100%
90%
80%
70%

60%

sporadycznie
68%

60%

regularnie
(codziennie)

50%
40%
30%
20%

40%

32%

10%
0%
tak
Źródło: opracowanie własne
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Jeśli chodzi o akceptację dla wprowadzenia strefy w zależności od przeciętnego czasu postoju w centrum
miasta, to w grupie osób zgadzających się na wprowadzenie strefy największy udział mają osoby
zatrzymujące się na około 2 godziny. Dosyć zaskakujące jest natomiast, że 29% osób popierających SPP to
osoby parkujące przez 5 godzin albo dłużej
Tabela 35 Odpowiedzi na pytanie o zgodę na wprowadzenie strefy płatnego parkowania w zależności od długości czasu
postoju w centrum miasta
tak (%)

nie (%)

1 godzinę

20%

20%

2 godziny

30%

23%

3 godziny

13%

12%

4 godziny

7%

5%

5 i więcej godzin

29%

39%

Razem (respondentów)

100%

100%

Źródło: opracowanie własne
Wykres 13 Rozkład odpowiedzi na pytanie o zgodę na wprowadzenie strefy płatnego parkowania w zależności od długości
czasu postoju w centrum miasta

100%
90%

29%

80%
70%

7%

60%

13%

50%
40%

30%

30%

39%
5 i więcej godzin
4 godziny

5%
12%

3 godziny
2 godziny

23%

1 godzinę

20%
10%

20%

20%

tak (%)

nie (%)

0%

Źródło: opracowanie własne

Osobom, które odpowiedziały, iż zgadzają się na wprowadzenie strefy płatnego parkowania zadano kolejne
trzy pytania (11,12,13).

Pytanie 11 – Godzina rozpoczęcia pobierania opłat
Na pytanie, o której godzinie powinno zaczynać się płatne parkowanie większość respondentów 60%
odpowiedziało, że chciałoby, aby płatne parkowanie rozpoczynało się o godzinie 09.00, natomiast 40%
wolałoby, aby parkowanie płatne rozpoczynało się od godziny 08.00.
Tabela 36 Odpowiedzi na pytanie o godzinę rozpoczęcia pobierania opłat
Odpowiedź

Liczba

Udział

odpowiedzi procentowy

od godziny 08:00

99

40%

od godziny 09:00

148

60%

Razem (respondentów)

247

100%

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 14 Rozkład odpowiedzi na pytanie o godzinę rozpoczęcia pobierania opłat

40%

:01
:01

60%

Źródło: opracowanie własne

Pytanie 12 – Godzina zakończenia pobierania opłat
Na pytanie 12 dotyczące preferowanej godziny zakończenia pobierania opłat za parkowanie w centrum
Rzeszowa zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że preferują godzinę 17.00 (73%) niż
godzinę 18.00.
Tabela 37 Odpowiedzi na pytanie o godzinę zakończenia pobierania opłat
Odpowiedź

N

%

do godziny 17:00

180

73%

do godziny 18:00

67

27%

247

100%

Razem (respondentów)
Źródło: opracowanie własne

Wykres 15 Rozkład odpowiedzi na pytanie o godzinę zakończenia pobierania opłat

27%
:01

:01

73%

Źródło: opracowanie własne

Pytanie 13 – Wysokość opłaty
Na pytanie 13 dotyczące akceptacji wysokości opłaty wynoszącej 2,5 zł za pierwszą godzinę parkowania 64%
ankietowanych odpowiedziało pozytywnie.
Tabela 38 Odpowiedzi na pytanie o akceptację stawki na poziomie 2,5 zł za pierwszą godzinę parkowania
Odpowiedź
tak
nie
Razem (respondentów)
Źródło: opracowanie własne
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Liczba

Udział

odpowiedzi procentowy
162

64%

85

34%

247

100%
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Wykres 16 Rozkład odpowiedzi na pytanie o akceptację stawki na poziomie 2,5 zł za pierwszą godzinę parkowania

34%

ta
k
66%

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie
Około 80% ankietowanych nie jest obecnie zadowolonych z obecnych warunków parkowania w centrum
miasta. Większość mieszkańców dojeżdżających samochodami osobowymi do centrum miasta Rzeszowa
zgadza się na wprowadzenie stref płatnego parkowania. Najchętniej w godzinach od 09.00 do 17.00.
Większość ankietowanych zgodziła się również na opłatę 2,5 zł za pierwszą godzinę postoju w ścisłym
centrum miasta.

4.4 Analiza prognoz ruchu 2015 i 2025
Prognozy ruchu na lata 2015 i 2025 są niezbędne do oszacowania liczby kierowców parkujących
w Rzeszowie i jego śródmieściu. Dane te umożliwią w przyszłości weryfikację polityki parkingowej,
wprowadzenie ewentualnych zmian poprzez dostosowanie polityki do sytuacji spowodowanej bieżącym
ruchem w mieście.
Z pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2009 roku wynika, że na natężenie ruchu miasta Rzeszowa wpływa
ruch tranzytowy i ruch napływowy z powiatu ziemskiego rzeszowskiego. Ogólnie można przyjąć następującą
strukturę ruchu: ruch tranzytowy stanowi ok. 40%, ruch lokalny - 36%, a ruch napływowy - 24%. Dokładna
analiza pomiarów ruchu z 2009 roku znajduje się w rozdziale 3.4 niniejszego opracowania.
Prognozy ruchu opierają się na modelach stworzonych w programie Visum. Razem opracowano pięć modeli
ruchu. Rozpatrzono model bazowy(W0) na podstawie ruchu w 2010 roku, a także założono warianty
referencyjne i projektowe dla lat 2015 i 2035. Do wariantów projektowych zalicza się warianty W1, W2, W3
i W3a. Do symulacji przyjęto tylko wariant W3 ze względu na to, że zawiera on w sobie warianty W1 i W2 oraz
jego wprowadzenie jest bardziej realne niż wdrożenie wariantu W3a.
Warianty referencyjne WR zakładają wykorzystanie istniejącego układu sieci drogowej Rzeszowa
i wzbogacenie go o elementy systemu transportu drogowego, które są obecnie w fazie realizacji lub
zaawansowanego przygotowania. Zmiany obejmują komunikację miejską tylko w zakresie adaptacji do zmian
w układzie drogowym. Warianty te są rozpatrywane w celu pokazania, co działoby się w Rzeszowie bez
wprowadzenia nowej polityki transportowej.
Wariant projektowy W3 jest rozwinięciem wariantów WR. Zawiera projektowane dodatkowe przedsięwzięcia
drogowe i modernizację elementów zarządzania i sterowania ruchem w czasie rzeczywistym. Wariant ten
uwzględnia również priorytety dla komunikacji miejskiej, zarówno w zakresie utworzenia bus pasów i śluz
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autobusowych, jak i w zakresie dynamicznego dostosowywania programów sygnalizacji świetlnej do
autobusów oczekujących na przejazd.
Na podstawie modeli ruchu opracowanych w programie Visum sporządzono prognozy ruchu dla kordonu
wokół miasta i kordonu wokół planowanej Strefy Płatnego Parkowania wyznaczonego zgodne z opisem
podanym w rozdziale 3.4.
W prognozach dla lat 2015 i 2035 autorzy symulacji założyli, że liczba ludności w Rzeszowie od roku 2011
regularnie będzie systematycznie malała (patrz tabela 1 w rozdziale 3.1). Ma to swoje bezpośrednie
odzwierciedlenie w liczbach podróżnych i pojazdów prognozowanych w latach 2015 i 2025. Prognozowane
liczebności podróży, jako sumę podróżujących transportem zbiorowym i indywidualnym, w sposób graficzny
ilustruje poniższy wykres.

Wykres 17 Zestawienie liczebności podróży w okresach prognozy

340000
338000
336000
334000
332000
330000
328000
326000
324000
322000
320000

334576

333217

331858

330500

329141

322432

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic –
Uzupełnienie istniejącego cyfrowego modelu ruchu i opracowanie prognoz”, tabelka 8.

Rok 2015
Prognoza dla modelu referencyjnego 2015WR
Wariant referencyjny jest wariantem podstawowym, bez żadnych inwestycji miejskich. Na podstawie tego
wariantu widać, że bez ingerencji w politykę transportową, nie nastąpi znaczna poprawa warunków
podróżowania po Rzeszowie. Szczegółowe dane do porównania ze stanem obecnym znajdują się w poniższej
tabeli.

Tabela 39.Ruch w Rzeszowie podczas godziny szczytu porannego wg modelu 2015WR

Liczba
porządkowa

1
2
3
4
5
6

80

Nazwa punktu
pomiarowego

Lubelska
Ciepłownicza
Rzecha
Lwowska
Paderewskiego
Wieniawskiego

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku
centrum
Rzeszowa

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską jadących
w kierunku
centrum
Rzeszowa

1060
268
469
2134
490
92

686
285
648
1883
292
44

1550
79
175
992
489
49

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa
466
22
167
728
265
9
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Liczba
porządkowa

7
8
9
10
11
12
13

Nazwa punktu
pomiarowego

Sikorskiego
Most Karpacki
Podkarpacka
Most Lwowski
Staroniwska
Krakowska
Warszawska
Suma:

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku
centrum
Rzeszowa

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską jadących
w kierunku
centrum
Rzeszowa

1021
2080
1281
2479
99
1319
326
13118

675
1760
1309
2214
45
1058
295
11194

572
2720
687
2328
76
900
447
11064

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa
441
1832
563
2457
23
446
391
7810

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2015WR

Porównując wartości z powyższej tabeli ze stanem obecnym, scharakteryzowanym w tabeli 6 Ruch w
Centrum Rzeszowa podczas godziny szczytu porannego (wg modelu ruchu 2010 W0), można stwierdzić, że
do Rzeszowa wjedzie ponad dwa tysiące pojazdów mniej. Przełoży się to bezpośrednio na zredukowanie
o ok. 900 sztuk ogólnej liczby pojazdów pozostających w ciągu godziny w Rzeszowie. Część z kierowców
z pewnością zamieni pojazdy indywidualne na środki komunikacji miejskiej, co przyczyni się do wzrostu liczby
osób dojeżdżających do Rzeszowa środkami komunikacji zbiorowej o ok. 300 osób. Znacznie zmaleje też
obciążenie ruchem indywidualnym mostu Karpackiego oraz ulic: Krakowskiej, Lwowskiej, Lubelskiej
i Warszawskiej. Ten spadek będzie spowodowany wybudowaniem dróg krajowych wokół Rzeszowa.
Powyższe zmiany nie wpłyną na obciążenie komunikacji zbiorowej, której charakterystyka przewozowa w tym
wariancie zasadniczo się nie zmieni w stosunku do stanu z roku 2010. Wyjątkiem będzie ulica
Paderewskiego, w odniesieniu do której można mówić o zwiększonym obciążeniu autobusów podróżnymi
w wysokości ok. 500 osób; o połowę zmniejszy się wykorzystanie komunikacji zbiorowej na ulicy Rzecha.
Przy rozpatrywaniu wariantu referencyjnego pod kątem ruchu w centrum miasta należy wziąć pod uwagę
zmienne ujęte w poniższej tabeli.

Tabela 40 Ruch w Centrum Rzeszowa podczas godziny szczytu porannego wg modelu 2015WR
Liczba
Liczba
Liczba
podróżujących
pojazdów
pojazdów
komunikacją
Liczba
osobowych
osobowych
Nazwa punktu
miejską
porządkowa
wjeżdżających wyjeżdżających
pomiarowego
wjeżdżających
w obszar
z obszaru
w obszar
planowanej
planowanego
planowanej
SPP
SPP
SPP
Cieplińskiego/Marszałkowska
1
1901
1742
3041
przecięcie z torami
2
Batorego pod torami
497
399
342
3
Most Lwowski
2479
2214
2328
4
Most Naruszewicza
337
308
brak
5
Most Zamkowy
1059
935
349
6
Podpromie
80
66
brak
7
Hetmańska
75
80
871
8
Dąbrowskiego
734
863
1666
9
Chmaja
75
54
45
10
Langiewicza
333
277
222
11
Krakowska
813
213
brak
12
Wiadukt Śląski
1263
1645
2656
Suma:
9646
8796
11520

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
wyjeżdżających
z obszaru
planowanej
SPP
1860
419
2454
Brak
363
Brak
616
1963
85
94
Brak
2184
10038

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2015WR
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Jak wynika z powyższej tabeli, w 2015 roku liczba wszystkich podróży do Śródmieścia Rzeszowa zmaleje w
stosunku do roku 2010. Szacuje się, że środki komunikacji zbiorowej będą wówczas obsługiwać ok. 1000
pasażerów mniej. Spadki obciążenia autobusów rozłożone będą równomiernie na wszystkich wjazdach do
planowanej strefy płatnego parkowania. Również ruch po samym Centrum Rzeszowa zmaleje (o ok. 1000
pojazdów). Tak jak to miało miejsce w przypadku komunikacji zbiorowej, tak i w odniesieniu do indywidualnej
można mówić o tym, że obciążenie wszystkich ulic zmniejszy się równomiernie, z wyjątkiem dużych spadków
liczby pojazdów wjeżdżających do strefy ulicami Marszałkowską i Dąbrowskiego. Ruch zmaleje tam blisko po
ok. 400 pojazdów.

Prognoza na podstawie modelu projektowego 2015W3
W roku 2015 przy założeniu przeprowadzenia zmian projektowych, przywołanych na początku tego
podrozdziału, wielkość ruchu kształtować się powinna następująco:

Tabela 41 Ruch w Rzeszowie podczas godziny szczytu porannego wg modelu ruchu 2015W3

Liczba
porządkowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa punktu
pomiarowego

Lubelska
Ciepłownicza
Rzecha
Lwowska
Paderewskiego
Wieniawskiego
Sikorskiego
Most Karpacki
Podkarpacka
Most Lwowski
Staroniwska
Krakowska
Warszawska
Suma:

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku
centrum
Rzeszowa

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską jadących
w kierunku
centrum
Rzeszowa

1405
44
883
2052
470
99
1002
2430
1263
1614
81
1286
360
12989

975
28
851
1832
229
40
1011
2092
1313
1430
36
1128
306
11271

1581
54
124
1051
500
53
575
2582
711
2583
70
878
462
11224

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa
452
47
161
856
271
9
550
2067
574
2372
22
420
299
8100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2015W3

W wariancie 2015W3 widać znaczną redukcję wszystkich podróży w stosunku do stanu obecnego. Transport
indywidualny zmaleje o ponad 3 tysiące pojazdów do poziomu 24 tysięcy pojazdów wjeżdżających
i wyjeżdżających z Rzeszowa. Nieznacznie zmniejszy się również ogólna liczba pasażerów środków
komunikacji zbiorowej wyjeżdżających z Rzeszowa. Znacząco zwiększy się ruch samochodów na ulicy
Rzecha spowodowany przyłączeniem do sieci drogowej Rzeszowa drogi krajowej S19. Różnica wyniesie po
ok. 500 pojazdów w każdym kierunku. Spodziewany jest także wzrost liczby przejeżdżających pojazdów na
ulicy Sikorskiego. Wybudowanie Autostrady A4 przyczyni się do redukcji ruchu na ulicach Krakowskiej
i Lwowskiej na kierunkach do centrum miasta. Na ulicy Warszawskiej ruch w obu kierunkach zmaleje
trzykrotnie. Różnice w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na poszczególnych punktach kordonu miasta nie
zostały stwierdzone, wyłączając wyżej opisane zmniejszenie ogólnej liczby podróżnych.
Podobnie kształtować się będzie stan komunikacji miejskiej wokół strefy płatnego parkowania. Przez
wszystkie punkty kordonu wewnętrznego do centrum wjedzie łącznie ok. 500 więcej podróżnych niż w roku
2010. Obciążenie to rozłoży się równomiernie na wszystkie punkty kordonu. Szczegóły rozkładu ruchu wokół
kordonu wewnętrznego przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 42 Ruch w Centrum Rzeszowa podczas godziny szczytu porannego wg modelu 2015W3
Liczba
Liczba
Liczba
podróżujących
pojazdów
pojazdów
komunikacją
Liczba
osobowych
osobowych
Nazwa punktu
miejską
porządkowa
wjeżdżających wyjeżdżających
pomiarowego
wjeżdżających
w obszar
z obszaru
w obszar
planowanej
planowanego
planowanej
SPP
SPP
SPP
Cieplińskiego/Marszałkowska
1
1011
955
3833
przecięcie z torami
2
Batorego pod torami
439
437
327
3
Most Lwowski
1614
1430
2583
4
Most Naruszewicza
306
441
brak
5
Most Zamkowy
1010
982
572
6
Podpromie
62
54
brak
7
Hetmańska
76
70
955
8
Dąbrowskiego
247
370
1666
9
Chmaja
109
154
95
10
Langiewicza
290
212
224
11
Krakowska
722
126
brak
12
Wiadukt Śląski
1094
1442
2522
Suma:
6980
6673
12777

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
wyjeżdżających
z obszaru
planowanej
SPP
1984
439
2372
brak
287
brak
694
2453
52
84
brak
2246
10611

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2015W3

Ruch samochodowy, w przeciwieństwie do zbiorowego, zmniejszy się równomiernie na wszystkich punktach
pomiarowych. W stosunku do roku 2010 liczba pojazdów przejeżdżających przez Śródmieście Rzeszowa
zmaleje o 7,5 tysiąca, co powinno skutkować dużo sprawniejszym przejazdem komunikacji miejskiej
i pojazdów indywidualnych w tym rejonie. Największe zmiany będą dotyczyły ulicy Dąbrowskiego (trzy razy
mniej), ulicy Marszałkowskiej, gdzie pojawi się połowa pojazdów i Wiaduktu Śląskiego, gdzie będzie mniej
o ok. 300 pojazdów w każdym kierunku. Warto zwrócić uwagę na zwiększenie zainteresowania komunikacją
zbiorową w prognozie dla tego wariantu – przybędzie ok. 1000 podróżnych.

Rok 2025
Prognoza ruchu dla roku 2025 powstała z wykorzystaniem modeli ruchu z roku 2035. Na podstawie wartości
zaprezentowanych na wykresie 17 obliczono, że w roku 2025 ruchu był większy o 0,825% niż w roku 2035.
W związku z tym, w celu wyliczenia wartości dla roku 2025, wszystkie wartości z modeli dla roku 2035 zostały
zwiększone o 1%.
Prognoza na podstawie modelu referencyjnego 2025WR
Według modelu referencyjnego zarówno na kordonie wokół Miasta jak i wokół Centrum transport indywidualny
straci po 2 tysiące pojazdów na rzecz podróżujących transportem zbiorowym. Będzie to spowodowane
postępującymi od 2010 roku ujemnymi zmianami demograficznymi w Rzeszowie. Szczegółowe dane
odnośnie liczby pojazdów osobowych i liczby podróżnych komunikacji miejskiej przedstawiono w poniższej
tabeli.

Tabela 43 Ruch w Rzeszowie podczas godziny szczytu porannego wg modelu 2025WR

Liczba
porządkowa

1
2

Nazwa punktu
pomiarowego

Lubelska
Ciepłownicza

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku
centrum
Rzeszowa

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską jadących
w kierunku
centrum
Rzeszowa

1418
304

811
225

2462
124

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa
850
26
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Liczba
porządkowa

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa punktu
pomiarowego

Rzecha
Lwowska
Paderewskiego
Wieniawskiego
Sikorskiego
Most Karpacki
Podkarpacka
Most Lwowski
Staroniwska
Krakowska
Warszawska
Suma:

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku
centrum
Rzeszowa

Liczba
pojazdów
osobowych
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską jadących
w kierunku
centrum
Rzeszowa

537
2212
493
160
1052
1942
1378
2340
124
1555
371
13886

752
1910
442
79
779
1766
1323
2280
60
1286
314
12027

124
832
286
86
574
2520
885
2012
90
1196
1133
12524

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa
137
671
532
34
530
2115
680
2396
32
717
722
9442

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2025WR

Na kordonie zewnętrznym stopień wykorzystania komunikacji miejskiej zwiększy się na ulicach Lubelskiej,
Krakowskiej, Paderewskiego i Rzecha. Na kordonie wewnętrznym nieznacznie spadnie obciążenie
transportem zbiorowym na moście Lwowskim i ulicy Lwowskiej. Transport indywidualny straci na znaczeniu
najwięcej w odniesieniu do Mostu Lwowskiego i ulicy Krakowskiej. Samochodów przybędzie natomiast na
ulicy Rzecha i Ciepłowniczej. Będzie to związane z połączeniem sieci drogowej Rzeszowa z drogą krajową
S19.
Największy wzrost obciążenia pasażerami komunikacji miejskiej na kordonie wewnętrznym zanotuje ulica
Marszałkowska. Prognozowaną sytuację na kordonie wewnętrznym przedstawia szczegółowo poniższa
tabela.

Tabela 44 Ruch w Centrum Rzeszowa podczas godziny szczytu porannego wg modelu 2025WR
Liczba
Liczba
Liczba
podróżujących
pojazdów
pojazdów
komunikacją
Liczba
osobowych
osobowych
Nazwa punktu
miejską
porządkowa
wjeżdżających wyjeżdżających
pomiarowego
wjeżdżających
w obszar
z obszaru
w obszar
planowanej
planowanego
planowanej
SPP
SPP
SPP
Cieplińskiego/Marszałkowska
1
2466
1846
4695
przecięcie z torami
2
Batorego pod torami
634
482
534
3
Most Lwowski
2340
2280
1996
4
Most Naruszewicza
164
262
brak
5
Most Zamkowy
965
875
349
6
Podpromie
84
80
brak
7
Hetmańska
100
70
918
8
Dąbrowskiego
771
922
2096
9
Chmaja
54
79
87
10
Langiewicza
282
232
167
11
Krakowska
772
190
brak
12
Wiadukt Śląski
1195
1563
2454
Suma:
9835
8890
13289

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
wyjeżdżających
z obszaru
planowanej
SPP
2487
504
brak
363
brak
803
2276
71
83
brak
2002
11242

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2025WR

Większe zainteresowanie transportem zbiorowym wystąpi również na ulicy Dąbrowskiego. W transporcie
indywidualnym wyraźnie zauważalny będzie spadek obciążenia wjazdów do planowanej SPP od strony rzeki
Wisłok. Mniej pojazdów będzie kierować się do Centrum Miasta wspomnianą już ulicą Dąbrowskiego.
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Prognoza na podstawie modelu projektowego 2025 W3
Jak wynika z prognozy sporządzonej na bazie modelu 2025W3, ruch na kordonie Miasta zwiększy się dla
transportu zbiorowego, natomiast dla transportu indywidualnego utrzyma na tym samym poziomie w stosunku
do stanu obecnego. Szczegóły prognozowanych potoków ruchu znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 45 Ruch w Rzeszowie podczas godziny szczytu porannego wg modelu 2025W3
Liczba
Nazwa punktu
Liczba
Liczba
Liczba
porządkowa
pomiarowego
pojazdów
pojazdów
podróżujących
osobowych
osobowych
komunikacją
jadących w
jadących w
miejską jadących
kierunku
kierunku od
w kierunku
centrum
centrum
centrum
Rzeszowa
Rzeszowa
Rzeszowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lubelska
Ciepłownicza
Rzecha
Lwowska
Paderewskiego
Wieniawskiego
Sikorskiego
Most Karpacki
Podkarpacka
Most Lwowski
Staroniwska
Krakowska
Warszawska
Suma:

1922
74
1092
2220
492
169
1051
2330
1430
1555
121
1625
417
14498

1277
25
1458
1927
450
95
827
2113
1350
1456
58
1410
300
12746

2496
91
121
845
471
86
551
2257
798
2137
76
1173
1076
12178

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
jadących w
kierunku od
centrum
Rzeszowa
802
56
120
649
487
31
526
2285
653
2256
32
657
731
9285

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2025W3

Z analizy przedstawionych danych wynika, że przy takiej samej łącznej liczbie pojazdów poruszających po
najważniejszych miejscach na kordonie Rzeszowa, w mieście zostanie ich o 900 mniej niż obecnie. Oznacza
to, że więcej z kierowców będzie tylko przejeżdżało przez Rzeszów, przemieszczając się w kierunku celów
podróży poza jego granicami. Znacząco wzrośnie obciążenie ruchem na ulicach Lubelskiej i Rzecha oraz przy
wyjeździe ulicą Krakowską. Zmaleje natomiast ruch na ulicach Lwowskiej i Warszawskiej. Komunikacją
zbiorową będzie podróżowało o 2,5 tysiąca osób więcej niż w 2010 roku. Wykorzystanie transportu
zbiorowego będzie równomiernie rozłożone. Można też oczekiwać proporcjonalnego rozłożenia transportu
indywidualnego.
Prognozuje się, że więcej osób będzie poruszać się przy pomocy transportu zbiorowego po strefie płatnego
parkowania niż w 2010 roku. Mowa tu o różnicy na poziomie 2000 osób. Jednocześnie, ok. 800 osób więcej
pozostanie w strefie. Obciążenie komunikacji miejskiej na ulicy Marszałkowskiej przekroczy 5 tysięcy na
kierunku do Centrum Rzeszowa. Również w kierunku przeciwnym wystąpi wzrost obciążenia. Zmaleje za to
zainteresowanie użytkowaniem środków komunikacji miejskiej na ciągu ulicy Piłsudskiego zarówno od strony
Wiaduktu Śląskiego jak i mostu Lwowskiego. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 46 Ruch w Centrum Rzeszowa podczas godziny szczytu porannego wg modelu 2025W3
Liczba
Liczba
Liczba
podróżujących
pojazdów
pojazdów
komunikacją
Liczba
osobowych
osobowych
Nazwa punktu
miejską
porządkowa
wjeżdżających wyjeżdżających
pomiarowego
wjeżdżających
w obszar
z obszaru
w obszar
planowanej
planowanego
planowanej
SPP
SPP
SPP
Cieplińskiego/Marszałkowska
1
1314
1071
5357
przecięcie z torami
2
Batorego pod torami
553
529
455

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
wyjeżdżających
z obszaru
planowanej
SPP
2439
467
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Liczba
porządkowa

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa punktu
pomiarowego

Most Lwowski
Most Naruszewicza
Most Zamkowy
Podpromie
Hetmańska
Dąbrowskiego
Chmaja
Langiewicza
Krakowska
Wiadukt Śląski
Suma:

Liczba
pojazdów
osobowych
wjeżdżających
w obszar
planowanej
SPP

Liczba
pojazdów
osobowych
wyjeżdżających
z obszaru
planowanego
SPP

1555
148
906
51
136
239
74
232
672
1018
6898

1456
336
899
72
77
343
103
187
72
1304
6449

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
wjeżdżających
w obszar
planowanej
SPP
2137
brak
511
brak
961
1652
90
155
brak
2244
13562

Liczba
podróżujących
komunikacją
miejską
wyjeżdżających
z obszaru
planowanej
SPP
2256
brak
239
brak
854
2670
70
62
brak
2091
11148

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z programu Visum bazującej na modelu ruchu 2025W3

Według modelu rucu 2025W3 po Centrum Rzeszowa poruszać się będzie o 8 tysięcy mniej pojazdów
indywidualnych niż w roku 2010. Największa różnica wystąpi na ulicy Marszałkowskiej, gdzie zyska na
znaczeniu komunikacja zbiorowa. Ruch znacząco zmniejszy się również na ulicach Dąbrowskiego
i Krakowskiej, Moście Lwowskim i Wiadukcie Śląskim.

Zmiany potoków ruchu w latach 2015, 2025 w stosunku do roku 2010 przedstawiono na poniższych
wykresach.

Wykres 18 Zestawienie zmian potoków ruchu w okresach prognozy

30000

kordon zewnętrzny pojazdy indywidualne

suma dla obu kierunków

28000
26000
24000

kordon zewnętrzny podróżujący
komunikacją miejską

22000
20000

kordon wewnętrzny pojazdy indywidualne

18000
16000
14000

kordon wewnętrzny podróżujący
komunikacją miejską

12000
10000
2010

2015 WR 2025 WR

2010

2015 W3 2025 W3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wydruków map z programu Visum bazujących na modelach ruchu dla lat 2010,
2015, 2025

Powyższe porównanie świadczy o słuszności przyjętego rozwiązania projektowego (wariant W3).
Rozwiązanie to prowadzi do znacznej redukcji liczby pojazdów indywidualnych w centrum Rzeszowa.
Towarzyszyć jej będzie zwiększenie liczby podróży komunikacją zbiorową w tym rejonie. Z wykresu widać
również, że rosnący ruch indywidualny (rok 2025) zatrzymywany jest na kordonie zewnętrznym miasta, skąd
podróżnych zabiera komunikacja miejska.
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Rozpatrując sytuację dla całego Rzeszowa można zauważyć spadek liczby wszystkich podróży w 2015 roku.
Wzrost spodziewany jest dopiero w roku 2025. Pomimo niekorzystnych zmian demograficznych, wzrost liczby
pojazdów indywidualnych w roku 2025 spowodowany będzie wzrostem zamożności społeczeństwa i co za
tym idzie wzrostem liczby pojazdów przypadających na 1000 mieszkańców.
Dla pełnego obrazu transportu zbiorowego należy uzupełnić powyższy wykres o obciążenie kolejowego
dworca głównego w Rzeszowie. Wg modelu projektowego W3 obciążenie podróżnymi w roku 2025 powinno
wrosnąć na nim dwukrotnie względem stanu obecnego i osiągnąć poziom wymiany ok. 770 pasażerów
8

w ciągu godziny szczytu porannego .

4.5 Weryfikacja założeń polityki parkingowej na podstawie
istniejących danych oraz wyników przeprowadzonych badań
W regulacji parkowania w śródmieściu Rzeszowa słusznie poszukuje się narzędzia do kontroli liczby
samochodów poruszających się po ulicach tego rejonu.
Oddziaływanie polityki parkingowej na popyt środków transportu w podróżach w kierunkach z i do śródmieścia
Rzeszowa jest bardzo duże. Do poprawnej realizacji tej polityki potrzeba dobrze funkcjonującego narzędzia,
jakim może stać się proponowana przez miasto strefa płatnego parkowania (SPP). Jak wynika z założeń
miejskich, ze stworzeniem takiej strefy związane jest wytyczenie właściwych jej granic i ułożenie odpowiedniej
taryfy opłat za korzystanie z miejsca parkingowego w strefie. Założenie, że granice strefy powinny być
naturalne lub trudne do przekroczenia, jest jak najbardziej poprawne. Powinno to się również przyczynić do
łatwiejszego poznania zasad funkcjonowania strefy.
Proponowane do wprowadzenia opłaty za parkowanie posłużą za narzędzie do wymuszenia rotacji na
miejscach parkingowych, a co więcej, mogą przyczynić się do zmiany wzorców behawioralnych – być może
zniechęcą część mieszkańców do korzystania z prywatnych samochodów w podróżach do obiektów
znajdujących się w obrębie strefy i zachęcą do korzystania ze środków komunikacji miejskiej lub rowerów.
Proponowane rozwiązanie, polegające na stworzeniu rezerw wolnych miejsc celem redukcji czasu
poszukiwania miejsca parkingowego przez mieszkańców Rzeszowa i przejezdnych, jest w rzeczywistości
podstawową przesłanką wprowadzania strefy płatnego parkowania. Wzorując się na systemach
zaadaptowanych w innych miastach należy przyjąć, że pewna liczba miejsc (ok. 20%) powinna być zawsze
wolna. Aby to zapewnić, należy odpowiednio zarządzać stawkami za parkowanie, tak aby zachować popyt na
istniejące miejsca, a jednocześnie zagwarantować możliwość łatwego znalezienia wolnego miejsca blisko celu
podróży.
Z wprowadzeniem opłat za parkowanie w wyznaczonych strefach nieodzownie wiąże się sposób ich
wnoszenia. Proponowane przez miasto parkomaty wydają się być optymalnym rozwiązaniem zarówno
w kontekście zakładanej polityki parkingowej jak i w kontekście wyników przeprowadzonych pomiarów.
Parkomat oferuje także dodatkowe korzyści. Zaliczyć do nich należy m.in. możliwość ograniczenia czasu
parkowania lub utworzenie systemu informowania o wolnych miejscach. Niestety system parkomatów jest
dość drogą inwestycją, która wiąże się nie tylko z poniesieniem kosztów zakupu i instalacji urządzeń, lecz
również z poniesieniem kosztów ich przyszłej konserwacji i częstego opróżniania kasetek zawierających bilon
wpłacony przez użytkowników parkingów w ramach opłaty za miejsce parkingowe.
Na podstawie wykonanych badań (patrz dane zawarte w rozdziale 4.1) stwierdzono, że pojazdy nielegalnie
zaparkowane stanowią do 10% pojazdów zaparkowanych legalnie w ujęciu godzinowym. Widać więc brak
wystarczających działań służb miejskich przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Proponowane przez miasto
stworzenie jednostki nadzorującej parkowanie w mieście należy uznać za właściwe posunięcie. Miasto
zdecydowało, że Centrum Obsługi Strefy Parkingowej powinno stać się częścią Systemu Obsługi Strefy
8

Na podstawie wyników symulacji z programu Visum dla modelu 2025W3
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Parkingowej [SOSP], który z kolei byłby elementem Centrum Systemowego Zarządzania Ruchem Drogowym.
Kontrolerzy parkowania w strefie powinni mieć uprawnienia do podjęcia wystarczających kroków w celu
utrzymania SPP w należytym porządku. Tę sferę również powinny regulować zapisy polityki parkingowej.
Kontrola zajętości miejsc parkingowych powinna być przeprowadzana na terenie całego miasta, nie tylko
samej strefy.
Założenia polityki parkingowej są zdaniem autorów niniejszego opracowania właściwe, uzasadnione. Brakuje
w nich szczegółów technicznych i operacyjnych, których uzupełnienia należy się spodziewać w trakcie
kolejnych działań nad wprowadzaniem polityki parkingowej w życie.

4.6 Bilans potrzeb parkowania dla miasta i jego śródmieścia (2010,
2015, 2025)
Obecnie w całym Rzeszowie dostępnych jest 12920 miejsc parkingowych położonych na gruntach miejskich.
Zgodnie z opracowanymi prognozami popyt na te miejsca kształtować się będzie następująco:
Tabela 47 Popyt na miejsca parkingowe w Rzeszowie podczas jednej godziny szczytu porannego
2010
2015WR
2015W3
2025WR
Liczba samochodów
osobowych
2868+71742=
1924+72000=
1718+72000=
1859+72000=
znajdujących się w
Rzeszowie podczas
74600
73924
73718
73859
godziny szczytu
porannego

2025W3

1752+72000=
73752

Źródło: Opracowanie własne

W powyższej tabeli uwzględniono liczbę samochodów osobowych, które przybyły i pozostały w strefie w
godzinie szczytu porannego (pierwszy czynnik sumy w powyższej tabeli) oraz liczbę samochodów osobowych
9

zarejestrowanych w powiecie grodzkim rzeszowskim (drugi czynnik sumy w powyższej tabeli ). Wszystkie te
pojazdy będą parkowały na terenie miasta. Biorąc pod uwagę łączną liczbę pojazdów na poziomie około
74000 i 13000 dostępnych miejsc można wnioskować, że ogromna część kierowców parkuje i będzie
parkować na terenach nienależących do miasta.

Bilans potrzeb parkowania w obrębie śródmieścia Rzeszowa
10

W chwili obecnej miasto dysponuje ok. 1900 miejscami parkingowymi w ścisłym centrum ,
Aby ocenić sytuację parkingową obecnie i określić bilans potrzeb parkowania w latach 2015 i 2025, dokonano
zestawień i analiz porównawczych biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych pomiarów wykorzystania
powierzchni parkingowej i wyniki symulacji ruchu dokonanej w programie Visum. Wyniki te opisano
odpowiednio w podrozdziałach 4.1 i 4.4.
Na podstawie odnoszącego się do 2010 roku modelu z programu Visum (patrz podrozdział 3.4) stwierdzono,
że podczas godziny szczytu porannego do obszaru planowanej Strefy Płatnego Parkowania [SPP] przyjeżdża
1305 pojazdów. Większość z nich parkuje dłużej niż jedną godzinę. Z badania wykorzystania powierzchni
parkingowej wynika, że w godzinach 8-16 na jednym miejskim miejscu parkingowym parkuje średnio 1,6
pojazdu (rotacja wynosi 160%). To oznacza, że spośród 1900 miejsc parkingowych w ciągu jednej godziny
następuje wymiana pojazdów na blisko 380 miejscach parkingowych. Stanowi to 20% wszystkich miejsc
9

Z uwagi na prognozowany spadek ludności Rzeszowa i jednocześnie wzrost wartości współczynnika zmotoryzowania
mieszkańców przyjęto, że w najbliższych latach liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w mieście będzie stała i
wyniesie ok. 72000 pojazdów.
10

Należy również wziąć pod uwagę, że szacowana liczba wszystkich miejsc parkingowych (również na terenach
prywatnych) znajdujących się w obszarze planowanej strefy wynosi około 10340.
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parkingowych (380/1900x100%). Przekładając ten stosunek na liczbę pojazdów osób przyjeżdżających
i parkujących w centrum (1305 pojazdów), stwierdzamy, że tylko 20% – czyli ok. 260, opuści SPP średnio
w ciągu jednej godziny. Oznacza to, że z każdą kolejną godziną do ścisłego centrum Rzeszowa przybywa i
pozostaje w nim ok. 1000 zaparkowanych samochodów. Należy założyć, że pojazdy, dla których zabrakło
wolnych miejskich miejsc parkingowych, są parkowane na ogólnodostępnych terenach prywatnych lub
11

niezgodnie z przepisami w miejscach niedozwolonych .
Powyższe wyliczenia zostały porównane ze stanami prognostycznymi. Poniżej znajduje się omówienie bilansu
parkowania w latach 2015 i 2025. W projekcjach założono, że nie przewiduje się zwiększenia liczby miejskich
miejsc parkingowych w obszarze planowanej strefy płatnego parkowania.

Rok 2015
Bilans parkowania na podstawie modelu referencyjnego 2015WR
Z analizy ruchu omówionej w rozdziale 4.4 wynika, że w 2015 roku znacząco spadnie liczba wszystkich
podróżnych w Rzeszowie, co bezpośrednio przełoży się na wykorzystanie miejskich miejsc parkingowych.
Podczas godziny szczytu porannego w centrum Rzeszowa powinno przybywać ok. 850 pojazdów. Z tych
pojazdów, przyjmując omówione powyżej założenia o wymianie pojazdów na miejscach parkingowych,
przynajmniej 680 pojazdów nie odjedzie po upływie godziny. To oznacza, nie uwzględniając nawet
parkujących stałych mieszkańców strefy, że jej pojemność wyczerpałaby się po trzech godzinach.
Bilans parkowania na podstawie prognozy dla modelu projektowego 2015W3
Mimo spodziewanego w Rzeszowie wzrostu liczby pojazdów samochodowych zarejestrowanych na każde
1000 mieszkańców, w 2015 roku liczba przyjeżdżających pojazdami samochodowymi do Centrum Rzeszowa
spadnie o tysiąc pojazdów w stosunku do roku 2010. Szacuje się, że podczas godziny szczytu porannego do
śródmieścia Rzeszowa będzie przybywać około 300 pojazdów, a 250 z nich będzie parkowało dłużej niż jedną
godzinę. W takiej sytuacji wszystkie miejsca parkingowe dostępne w strefie zostaną zapełnione w niespełna
osiem godzin. Pokazuje to, że po wprowadzeniu tego wariantu projektowego w 2015 roku nie powinno być
problemu ze znalezieniem wolnego miejsca w ramach SPP. Nie bez znaczenia pozostaje tu również
spodziewany spadek liczby mieszkańców Rzeszowa w 2015 roku.

Rok 2025
Bilans parkowania na podstawie modelu referencyjnego 2025WR
Rozpatrując prognozy dla 2025 roku stwierdzono, że wzrośnie ruch pojazdów samochodowych (w stosunku
do wariantu referencyjnego dla roku 2015 i zbliży się do stanu obecnego) i w konsekwencji tego wzrost
zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Wraz z prognozowanym wzrostem zamożności mieszkańców, a co
za tym idzie wraz z przyrostem liczby posiadanych przez nich pojazdów, parkowanie na miejskich miejscach
parkingowych może stać się utrudnione. Szacuje się, że podczas godziny szczytu porannego do obszaru
strefy będzie przyjeżdżać i w niej parkować ok. 1000 pojazdów. Mniej więcej 800 z nich pozostanie
zaparkowanych na okres przekraczający jedną godzinę. Nawet przyjmując, że przed porannym szczytem na
obszarze planowanej SPP wszystkie miejsca były wolne (nie parkowali mieszkańcy), strefa zapełni się
pojazdami w nieco ponad dwie godziny. Jest to tożsame z brakiem znaczącej poprawy sytuacji w porównaniu
do stanu obecnego.

11

W przedstawionym wyliczeniu pominięto liczbę parkujących na stałe samochodów mieszkańców SPP. Na podstawie
przeprowadzonego w styczniu 2012 badania wykorzystania miejsc parkingowych szacuje się, że jest około 170 takich
pojazdów.
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Bilans parkowania na podstawie prognozy dla modelu projektowego 2025W3
W stosunku do modelu projektowego 2015W3, w 2025 roku wzrośnie liczba pojazdów pozostających w strefie
płatnego parkowania. Będzie ona oscylować w granicach 450 pojazdów. Na podstawie przeprowadzonych
analiz można przyjąć, że w ciągu każdej godziny w strefie będzie przybywać ok. 360 pojazdów. Przy takich
założeniach pojemność strefy wyczerpie się po upływie mniej więcej pięciu godzin. Biorąc pod uwagę pojazdy
mieszkańców SPP, będzie to sytuacja uniemożliwiająca sprawne zalezienie wolnego miejsca do
zaparkowania. Najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych ruch w śródmieściu Rzeszowa będzie
utrudniony, a znalezienie wolnego miejsca będzie wymagało czasu. W celu umożliwienia łatwiejszego
znalezienia wolnego miejsca należałoby wprowadzić limit maksymalnego czasu parkowania, aby uniemożliwić
zapełnienie całej strefy pojazdami osób pracujących w instytucjach usytuowanych na jej terenie.

Przedstawiona poniżej tabela prezentuje projekcję bilansu miejsc parkingowych w ścisłym centrum Rzeszowa
(w obszarze planowanej Strefy Płatnego Parkowania) w latach 2010-2025 dla stanu bezinwestycyjnego
(referencyjnego – WR) i projektowego (W3).
Tabela 48 Szacowany popyt na miejsca parkingowe w ścisłym centrum Rzeszowa średnio w ciągu godziny
2010
2015 WR
2015 W3
2025 WR
Szacowany popyt na
miejsca parkingowe
1000
680
250
800
podczas godziny
Pojemność strefy
1900 miejsc parkingowych na terenach miejskich
parkingowej
Orientacyjny czas,
po jakim zapełni się
2 godziny
3 godziny
8 godzin
2,5 godziny
strefa

2025 W3
360

5 godzin

Źródło: Opracowanie własne.

Biorąc za punkt wyjścia stan obecny (2010) i zakładając, że w centrum Rzeszowa nie byłoby ani jednego
pojazdu zaparkowanego w strefie przed szczytem porannym, pojemność obszaru planowanej strefy kończy
się w ciągu dwóch godzin codziennego funkcjonowania miasta. Dzięki wprowadzeniu wariantu projektowego
powinna nastąpić znaczna poprawa dostępności miejsc parkingowych. W roku 2025 obecna pojemność strefy
może wystarczyć na pięć godzin jej funkcjonowania. Dla dłuższego utrzymania wolnych miejsc powinno się
nałożyć limit czasu parkowania pojazdów w strefie.
Niestety, jeśli uwzględni się po pierwsze – że mieszkańcy planowanej strefy zajmują około 170 miejskich
miejsc parkingowych; po drugie – że w obszarze strefy mogą zalegać pojazdy zaparkowane we wczesnych
godzinach rannych lub z poprzedniego dnia (ok. 150 w chwili obecnej) i po trzecie – że 20% miejsc powinno
być stale wolnych, aby nie generować dodatkowego ruchu w poszukiwaniu wolnego miejsca do zaparkowania
nawet wariant projektowy i ograniczenie limitu czasu parkowania nie zapewniają wystarczającej liczby miejsc.
Wymienione trzy czynniki zmniejszają pojemność strefy z 1900 do 1250 pojazdów i powodują, że w 2025 roku
(w modelu projektowym) stan wyczerpania wolnych miejsc w strefie zostanie osiągnięty po 4 godzinach.
Konieczne staje się zatem wybudowanie do tego czasu nowych miejsc parkingowych lub takie określenie cen
za parkowanie, aby nakłonić kierowców parkujących w strefie do zmiany ich przyzwyczajeń komunikacyjnych.
Szczegółowa analiza dotycząca planowania nowych miejskich miejsc parkingowych, również w śródmieścia
Rzeszowa, znajdzie się w drugiej części opracowania.
Warto zauważyć, że na chwilę obecną dla parkujących dostępne są prywatne miejsca parkingowe. To one są
wykorzystywane przez ogromną liczbę pojazdów, dla których nie starczyło miejskich miejsc parkingowych.
Prywatne miejsca parkingowe przestaną być ogólnodostępne po wprowadzeniu opłat za parkowanie, co
opisano szerzej w podrozdziale 4.5. Negatywnie należy ocenić fakt, że spory odsetek pojazdów jest obecnie
parkowanych w sposób niezgodny z przepisami.
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4.7 Wnioski dla Polityki Parkingowej
Zestawienie uzyskanych wartości współczynnika wykorzystania powierzchni parkingowej oraz wskaźnika
rotacji pozwala na wyciągniecie dodatkowych wniosków na temat funkcjonowania poszczególnych obszarów.
Tabela 49 pokazuje wzajemne relacje pomiędzy współczynnikiem wykorzystania powierzchni parkingowej
i wskaźnikiem rotacji. Wysokie wartości współczynnika wykorzystania miejsc parkingowych (>85%) oraz
najwyższe wartości współczynnika rotacji (>300%) charakteryzują obszary odwiedzane przez największą
liczbę podróżnych (A). Do tej grupy zaliczyć należy parkingi położone przy ul. Wierzynka, Jabłońskiego,
Grunwaldzkiej, Grottgera, Piłsudzkiego, Dymnickiego. W stosunku do wyżej wymienionych obszarów powinny
zostać podjęte działania zmierzające do zmniejszenia liczby przyjeżdżających pojazdów.
Wysokie wartości współczynnika wykorzystania powierzchni parkingowej (>85%) oraz niskie wartości
współczynnika rotacji (<300%) wskazują na obszary, na których miejsca parkingowe zajmowane są przede
wszystkim przez mieszkańców otaczających budynków oraz pracowników biur zlokalizowanych w danym
rejonie (B). Do tej grupy zaliczyć należy parkingi położone przy ul. Moniuszki, Grunwaldzkiej, Króla
Kazimierza, Kopernika, Sobieskiego, Zamkowej. W stosunku do wyżej wymienionych obszarów/parkingów
powinny zostać podjęte działania zmierzające do zwiększenia rotacji samochodów.

Tabela 49 Łączna interpretacja wartości współczynnika wykorzystania powierzchni parkingowej oraz współczynnika rotacji
Współczynnik wykorzystania powierzchni parkingowej

Współczynnik
rotacji

Wysoki

Wysoki (>85%)
(A) obszary odwiedzane przez dużą
liczbę
podróżnych;
potrzeba
wprowadzenia zmian

Średni (50-85%)
(C) obszary odwiedzane przez dużą
liczbę podróżnych dobrze funkcjonujące,
możliwość zmniejszenia liczby miejsc
parkingowych

(B) obszary mieszkań i biur; potrzeba
wprowadzenia zmian

(D) obszary mieszkań i biur, dobrze
funkcjonujące, możliwość zmniejszenia
liczby miejsc parkingowych

(>300%)
Niski
(< 300%)

Źródło: opracowanie własne

Parkingi należące do dwóch pozostałych grup (C i D) mogą być ocenione jako stosunkowo poprawnie
funkcjonujące. W obu przypadkach istnieje możliwość zmniejszenia liczby miejsc parkingowych.

Po wprowadzeniu planowanej przez Miasto polityki parkingowej istnieje spora szansa na poprawę jakości
parkowania w Rzeszowie. Do tego dochodzą możliwości dalszego oddziaływania na podaż i popyt na miejsca
parkingowe Miasta. Polityka parkingowa jest także narzędziem do poprawy jakości ruchu w całym Rzeszowie.
Obecnie wykorzystywanych jest dużo więcej miejsc parkingowych niż 1900, jakie Miasto zakłada zapewnić w
obrębie planowanej

strefy płatnego parkowania.

Najprawdopodobniej

osoby pracujące w strefie

i przyjeżdżające do pracy w godzinach porannych zapełniają całkowicie miejskie miejsca parkingowe, a osoby
którym nie udało się zaparkować na ulicy, szukają wolnego miejsca na otwartych powierzchniach prywatnych,
takich jak podwórka czy parkingi przy firmach prywatnych. W ciągu dnia przybyli do centrum klienci lub
interesanci mają szanse zaparkować na miejscu mieszkańca wyjeżdżającego z pewnych powodów ze
śródmieścia. Ten sam mieszkaniec ma jednakże problem z zaparkowaniem podczas powrotu do domu przed
zakończeniem popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
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Rysunek 14 Parkowanie na podwórkach prywatnych (ul. Baldachówka)

Źródło: materiały własne

Pozostawienie systemu bezpłatnego parkowania na miejscach przyulicznych skutkuje ryzykiem, że nadal
będą na nich parkowały osoby przyjeżdżające do pracy i będą je zajmowały przez wiele godzin. W
konsekwencji mieszkańcy i osoby chcące zaparkować na krótko będą skazane na długie poszukiwania
wolnych miejsc, na parkowanie w sposób niezgodny z przepisami lub na wjazd na teren prywatny (podwórko
osiedlowe lub parking przy firmie czy urzędzie) celem pozostawienia tam samochodu.
Ponadto stworzenie możliwości parkowania pojazdów bez żadnych ograniczeń może skutkować brakiem
potrzeby korzystania z komunikacji miejskiej, nawet w obszarach bardzo dobrze skomunikowanych.
Przy wprowadzeniu opłat za parkowanie na terenach należących do miasta należy się spodziewać, że
kierowcy częściej będą wybierać parkingi bezpłatne. W pierwszej kolejności będą to właśnie parkingi
prywatne, a więc podwórka lub parkingi korporacyjne. W tym czasie SPP może pozostawać pusta, a po
mieszkańcach i właścicielach firm można się spodziewać frustracji wywołaną zaistniałą sytuacją. Po pewnym
czasie od wprowadzenia strefy płatnego parkowania, w odniesieniu do parkingów prywatnych –
zdominowanych przez przyjezdnych nie uprawnionych do pozostawiania tam pojazdu – zostanie
wprowadzone ograniczenie wjazdu w postaci szlabanów, bram, słupów, itp. W tym czasie kierowcy zapewne
powrócą do parkowania na terenie SPP obciążając swój domowy budżet dodatkowym wydatkiem
pokrywającym ich przyjazd do śródmieścia samochodem. Zajmą oni wszystkie miejsca, ponieważ ci, którzy
dotychczas korzystali z parkingów prywatnych (z racji braku miejsc na parkingach miejskich jeszcze przed
wprowadzeniem strefy) stracą taką możliwość. Może to też zachęcić niektórych mieszkańców do budowania
parkingów komercyjnych na prywatnych posesjach. Po dalszym upływie czasu część kierowców
najprawdopodobniej zrezygnuje z korzystania z własnych samochodów i przesiądzie się do środków
komunikacji miejskiej, udrażniając tym samym ulice i zostawiając więcej miejsca w SPP dla osób, które tego
najbardziej potrzebują i są skłonne zapłacić za parkowanie.
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Jest to okres, w którym należy dokonać ponownego pomiaru ruchu i wykorzystania miejsc w płatnej strefie
parkowania, aby sprawdzić poziom akumulacji, rotacji i legalności (poprawności) parkowania.

4.8 Porównanie wyników analiz z założeniami projektu „Budowa
systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i
okolic”
Przeprowadzone dotychczas analizy i obserwacje ruchu w Rzeszowie są zgodne z założeniami projektu
„Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, i potwierdzają ich trafność.
Zarówno zarysowanie sfery problemowej jak i zasygnalizowanie pożądanych efektów zmodyfikowanej polityki
transportowej (w tym parkingowej) wydają się dopełniać nawzajem, co sprawia, że presja na wprowadzenie
zmian jest silniejsza, a oczekiwania względem efektów finalnych – bardzo duże. Tym bardziej więc należy
rozpatrywać zagadnienie polityki parkingowej w szerszym kontekście i przewidywać (lub domniemywać) jej
oddziaływanie na pozostałe elementy systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic.
Celem wprowadzenia zmian w sferze parkowania jak i szerzej pojmowanej infrastrukturze transportowej jest
poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez poprawę dostępu do centralnych obszarów miasta
oraz zapewnienie efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa. To zadanie nie jest łatwe do zrealizowania,
przez co optymalne wydają się kompleksowe rozwiązania problemów funkcjonowania transportu publicznego.
Jedną z opcji poprawy funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu publicznego jest takie
zaprojektowanie stref płatnego parkowania i takie wyznaczenie taryf opłat, by skrócić czas poszukiwania
wolnych miejsc przez mieszkańców i przejezdnych, zwiększyć rotację samochodów na parkingach Dodatkowo
utworzenie strefy płatnego parkowania ma zachęcić do korzystania ze środków transportu miejskiego
i wybierania ich częściej niż środki transportu indywidualnego (tj. doprowadzić do zwiększenia liczby
pasażerów transportu publicznego i zmniejszenia liczby osób użytkujących samochody osobowe)
i w konsekwencji i zmniejszyć zatłoczenie ulic w Rzeszowie. Osiągnięcie tego rodzaju przesunięć w natężeniu
ruchu w rejonach o strategicznym znaczeniu dla miasta, może zaowocować zwiększoną mobilnością
mieszkańców i dalszym rozwojem aglomeracji. Pozytywnie wpłynie również na wizerunek Miasta i uatrakcyjni
je w oczach przejezdnych.
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5 Przegląd dobrych praktyk w zakresie organizacji
miejskich systemów parkowania

5.1 Studium przypadku Poznań
Liczba mieszkańców: 552 000
Powierzchnia: 26 185 ha
W Poznaniu opłaty za parkowanie na wybranych miejscach parkingowych należących do miasta zostały
wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Poznania nr LXVIII/356/92 z dnia 16.11.1992 od dnia 1 lipca 1993.
Tym samym utworzona została Strefa Ograniczonego Postoju (SOP), obecnie Strefa Płatnego Parkowania
(SPP).
Obecnie obowiązującym dokumentem wskazującym m.in. preferowane kierunki dalszego rozwoju tej strefy
jest Polityka Parkingowa Miasta Poznania (2008). Zgodnie z zapisami tego dokumentu, do głównych celów
polityki parkingowej Miasta, najważniejszych z punktu widzenia niniejszego opracowania, należą:


oddziaływanie na wybór środka lokomocji, nakłanianie do rezygnacji z samochodu osobowego i do
korzystania z komunikacji publicznej,



zwiększenie liczby osób podróżujących jednym samochodem osobowym,



promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego: pieszego, rowerowego,



stworzenie warunków dla uspokojenia ruchu w śródmieściu oraz w innych obszarach konfliktowych;

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, opłaty za parkowanie powinny stanowić element polityki transportowej,
a nie źródło dochodów, dlatego ich długość została tak zróżnicowana, aby preferowane były postoje krótkie.
Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu podzielona jest na trzy części: podstrefę A, podstrefę B i podstrefę C,
przy czym pierwsza z nich zajmuje zdecydowanie największą powierzchnię.
Opłaty w strefie płatnego parkowania obowiązują w dni powszednie w godzinach 10-18. Minimalny czas
postoju w każdej ze stref wynosi 15 minut. Opłaty za parkowanie naliczane są w 259 parkomatach (2008).
Przy ustalaniu wysokości opłat za parkowanie przyjęto, iż najniższa opłata za nie powinna być niższa niż cena
najtańszego biletu komunikacji publicznej (2 zł). W polityce parkingowej miasta zapisano także, iż godzina
podróży transportem zbiorowym (4 zł) nie powinna być droższa niż godzina parkowania. Jednak ze względu
na ograniczenia prawne (ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz.
838 ze zm.), co do wysokości opłat, postulat ten nie może zostać zrealizowany. W porównaniu do 2008 roku,
obecne stawki (tabela 23) zostały podniesione w podstrefie B o średnio 15 groszy, oraz ponad dwukrotnie
podwyższone w podstrefie C.
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Rysunek 15 Plan strefy płatnego parkowania w Poznaniu

Źródło: http://www.zdm.poznan.pl/parking_zone.php?site=parkingi

Tabela 50 Opłaty za parkowanie w poszczególnych podstrefach SPP z Poznaniu.
Podstrefa A
za pierwszą godzinę

3,00 zł

za drugą godzinę

3,60 zł

za trzecią godzinę

4,30 zł

za czwartą i każdą następną godzinę

3,00 zł

Podstrefa B
za pierwszą godzinę

2,80 zł

za drugą godzinę

3,30 zł

za trzecią godzinę

3,90 zł

za czwartą i każdą następną godzinę

2,80 zł

Podstrefa C
za pierwszą godzinę

2,00 zł

za drugą godzinę

2,40 zł

za trzecią godzinę

2,80 zł

za czwartą i każdą następną godzinę

2,00 zł

Źródło: http://www.zdm.poznan.pl/parking_zone.php?site=strefa&sub=2

W Polityce Parkingowej Miasta Poznania wskazanych zostało 13 lokalizacji parkingów P&R, zgodnych
z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w pobliżu peryferyjnych
przystanków sprawnego transportu publicznego. Miasto zakładało realizację tych inwestycji w formule
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partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Dla trzech lokalizacji: pętla na os. Jana III Sobieskiego (580 miejsc;
Park&Ride), ul. Stróżynskiego/Szymanowskiego (450 miejsc; Park&Ride) i ul. Poznańska (250 miejsc;
Park&Go) rozpoczęto w lipcu 2009 roku postepowanie na wybór koncesjonariusza na budowę. Jednak ze
względu na problemy z finansowaniem inwestycji, w tym brak dopłat ze strony miasta, nie wpłynęła żadna
oferta na realizację tych przedsięwzięć. Podobnie, ze względu na brak dofinansowania ze strony Miasta, nie
powiodła się realizacja formule PPP parkingu P&G pod placem Bernardyńskim. Przykładem wdrożenia
formuły PPP jest natomiast zakończony w 2006 roku ogólnodostępny 3-poziomowy parking podziemny pod
placem Wolności. Dzięki tej inwestycji możliwe było zlikwidowanie 450 miejsc postojowych w strefie płatnego
parkowania, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. W najbliższym czasie w Poznaniu powstanie jeden parking
na 500 miejsc przy ul. Skośnej, którego realizację przygotowuje miejska spółka - Wielkopolskie Centrum
Wspierania Inwestycji.
W Polityce Parkingowej Miasta Poznania zawarto zalecenia dotyczące jak najszybszego uruchomienia
dynamicznego Systemu Informacji Parkingowej obejmującego parkingi wewnątrz strefy płatnego parkowania
oraz poza nią. Zgodnie z tymi zaleceniami, w ramach systemu zarządzania parkowaniem, na Jeżycach
zamontowanych zostało dwadzieścia jeden tablic zmiennej treści, bazujących na informacjach pozyskiwanych
z parkomatów (liczba zajętych i opłaconych miejsc) i od kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania (liczba
zajętych i nieopłaconych miejsc. Uwzględniana jest także liczba identyfikatorów wykupionych przez
mieszkańców strefy. Zakup kolejnych tablic informujących o napełnieniu parkingów planowany również
w ramach projektu „System ITS Poznań”, dofinansowywanego z PO IiŚ.

5.2 Studium przypadku Opole
Liczba mieszkańców: 125 710
Powierzchnia: 9 655 ha
Strefa Płatnego Parkowania w Opolu została utworzona 15.10.2001r. na mocy Uchwały nr XXXVI/491/01
Rady Miasta Opola z dnia 25.01.2001r. Dokumentem określającym m.in. kierunki polityki parkingowej miasta
jest natomiast Program rozwoju transportu zintegrowanego transportu miejskiego w Opolu – zarządzanie
ruchliwością (mobility management) (2010). W opracowaniu tym, jako główne działania, które mogą być
podejmowane w celu zapobiegania nadmiernemu zatłoczeniu dróg w centrum miasta, wymieniane jest m.in.
zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dostępnych w centrum miasta oraz zmniejszenie przepustowości
dróg dojazdowych do ścisłego centrum.
W chwili obecnej w strefa płatnego parkowania w Opolu podzielona jest na 2 podstrefy A i B. We
wspomnianym wcześniej dokumencie proponuje się także wydzielenie tzw. Eko-strefy, w obrębie podstrefy A.
Byłby to obszar, na którym sukcesywnie zmniejszana byłaby liczba miejsc parkingowych i podnoszona
wysokość opłaty za parkowanie. Dodatkowo, warunkiem wjazdu do tej strefy byłoby spełnianie przez dany
pojazd określonych norm emisji spalin. Przez ponad rok od opracowania omawianego Programu koncepcja ta
nie została jednak wprowadzona w życie i brak informacji o takich planach. W 2009 roku poszerzono
natomiast zasięg podstrefy B.
Minimalny czas postoju w strefie płatnego parkowania wynosi 30 minut. Wysokość opłat za kolejne godziny
postoju w obu strefach przedstawia tabela 24. W Programie rozwoju zintegrowanego transportu miejskiego
w Opolu – zarządzanie ruchliwością (mobility management) zaleca się podwyższenie obowiązujących stawek
ze względu na fakt, iż relacja miedzy cenami biletów komunikacji miejskiej a opłatami za parkowanie nadal
zachęca do korzystania w mieście z samochodów osobowych (koszt biletu jednorazowego 2,60 zł).
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Rysunek 16 Plan strefy płatnego parkowania w Opolu

Źródło: http://www.mzd.opole.pl/index.php?menu=18&nazwa=Cennik

Od grudnia 2011 r wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. O godzinę skrócony
został czas poboru opłat w dni powszednie (do godziny 17). Zniesiono także pobieranie opłat w soboty.
Rozstrzygnięcie przetargu na firmę zarządzającą parkingami w centrum miasta było również okazją do
wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych. Zgodnie z warunkami postawionymi nowemu wykonawcy, ma
on zamontować nowe parkometry wydające resztę w bilonie, w tym 10 multimedialnych parkometrów
pełniących funkcję informacji turystycznej.
Tabela 51 Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Opolu.

Podstrefa A
za pół godziny

1,00zł

za pierwszą godzinę

2,00 zł

za drugą godzinę

2,40zł

za trzecią godzinę

2,80 zł

za czwartą i każdą następną godzinę

2,00zł

Podstrefa B
za pół godziny

0,50zł

za pierwszą godzinę

1,00zł

za drugą godzinę

1,20zł

za trzecią godzinę

1,40zł

za czwartą i każdą następną godzinę

1,00zł

Źródło: http://www.mzd.opole.pl/index.php?menu=18&nazwa=Cenni
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W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola
wskazanych zostało 13 nowych lokalizacji pod parkingi Park&Ride. Z tego w pierwszej kolejności sugerowana
jest budowa 3 większych i 3 mniejszych parkingów w sąsiedztwie centrum, a po ich zapełnieniu dalsza
rozbudowa systemu o parkingi położone w dalszej odległości od centrum miasta. Zgodnie ze stanem na
koniec 2011 roku, w mieście brak jest obiektów P&R. W Opolu nie funkcjonuje również system informacji
o dostępności miejsc parkingowych.

5.3 Studium przypadku Lyon
Liczba mieszkańców miasta: 479 803
Liczba mieszkańców aglomeracji miejskiej: 2 118 132
Powierzchnia: 478 700 ha
W Lyonie płatne parkowanie zostało ustanowione w latach 70-tych XX wieku. Ustawa o powietrzu
i racjonalnym wykorzystaniu energii z 1996 roku nałożyła na aglomeracje miejskie powyżej 100 tys. (w tym na
aglomerację lyońską) obowiązek wprowadzenia „Planu przemieszczania się na terenie miasta” (Plan de
Déplacements Urbains – P.D.U.). Dokument ten ma dwa cele: skoordynowane wykorzystania wszystkich
środków służących przemieszczaniu się na obszarach miejskich poprzez wyznaczenie miejsca dla każdego
rodzaju transportu w ramach ciągów komunikacyjnych oraz promocję transportu zmniejszającego
zanieczyszczenie środowiska oraz zużycie energii. Natomiast ustawa z 2000 dotycząca solidarności
i rewitalizacja miast (Solidarité et le Renouvellement Urbains - S.R.U.) wprowadziła nowe podejście do polityki
miejskiej, łącząc pierwszy raz problemy planowania przestrzennego, mieszkalnictwa i mobilności w ramach
zapewnienia solidarności w obrębie miast.
W latach 70-tych Lyon borykał się z trudnościami w organizacji ruchu pojazdów i dostępności miejsc
parkingowych. Szczególnie uciążliwy był problem pojazdów zaparkowanych w jednym miejscu przez długi
okres czasu, uniemożliwiających rotację na miejscach
parkingowych, pomimo ich lokalizacji obok stacji metra.
Zdecydowano się na stopniowe wprowadzanie płatnego
parkowania, które w latach 70-tych ograniczało się do
obszaru półwyspu pomiędzy rzekami Rodanem a Saoną
(Presqu’île), gdzie zlokalizowano 400 płatnych miejsc
parkingowych (Rysunek 17 – dzielnice 1, 2 i 4).

Rysunek 17 Dzielnice Lyonu
Źródło: lyon.fr

Na początku lat 80-tych problem z dostępnością miejsc parkingowych nabrał nowego znaczenia z powodu
znacznego wzrostu wykorzystania samochodów. Skutki powszechnego korzystania z samochodu zaczęły
dotykać inne dzielnice znajdujące się poza ścisłym centrum (Rysunek 10 – dzielnice 3 i 6 wzdłuż Rodanu oraz
częściowo 8ma dzielnica). W związku z powyższym budowa parkingów podziemnych stała się koniecznością.
Wystąpiły jednak problemy z ich wykonalnością oraz rosło niezadowolenie mieszkańców narzekających na
uciążliwość budów oraz rozszerzenie parkowania w ciągach ulic.
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W latach 80-tych mieszkańcy oraz właściciele samochodów żądali nowych miejsc parkingowych. W celu
zwiększenia satysfakcji mieszkańców zmieniono politykę taryfową w taki sposób, iż opłaty za parkowanie
w ciągu ulic były wyższe, niż opłaty parkingowe na parkingach wielkopowierzchniowych, co zachęcało do
parkowania na dłuższy okres czasu na parkingach. Powyższe uwolniło miejsca parkingowe w ciągach ulic dla
krótszych postojów związanych z zakupami lub spotkaniami biznesowymi. Zadowolenie z budowy parkingów
poza ciągami ulic wzrosło, co można było zaobserwować już w pierwszych dniach ich funkcjonowania, gdy
wszystkie miejsca parkingowe zostały zapełnione. Preferencyjna stawka dla mieszkańców ulic dla parkowania
w ich ciągu została wprowadzona w 1986 roku, eksperymentalnie w 6tej dzielnicy. Pierwotną przyczyną
takiego rozwiązania była chęć walki z niepożądanymi skutkami płatnego parkowania w ciągach ulic:
mieszkańcy ulic posiadający samochody korzystali z bezpłatnego parkowania na ulicy w nocy, zaś obowiązek
uiszczenia opłaty parkingowej w ciągu dnia zachęcał ich do korzystania z samochodu, aby uniknąć płatnego
parkowania. Niższe taryfy dla mieszkańców ulic stały się więc środkiem na obniżenie ich skłonności do
używania samochodu. Takie rozwiązanie zdecydowano się w prowadzić w pozostałych dzielnicach pomiędzy
1990 a 1994 rokiem. Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącej liczbie pojazdów oraz popytowi na miejsca
parkingowe, również poza ścisłym centrum miasta, wprowadzono płatne parkowanie w innych dzielnicach
(ulica Claude-Bernard w 7mej dzielnicy oraz częściowo dzielnice 6ta i 8ma). Ponadto powstawały dodatkowe
parkingi, jak np. obok głównego dworca kolejowego i dzielnicy biznesowej Lyonu – la Part-Dieu (3cia
dzielnica). Część z nich była jednak w znacznym stopniu niewykorzystana.
Od 1996 roku w kontekście P.D.U. oraz ustawy o powietrzu i racjonalnym wykorzystaniu energii regulacja
poruszania się za pomocą samochodu stała się jednym z głównych zagadnień polityki miejskiej. Utworzenie
parkingów Park&Ride pozwoliło zredukować liczbę pojazdów krążących po mieście.
Obecna polityka miasta zakłada: uprzywilejowanie parkowania przez mieszkańców danych ulic, ułatwienia
w parkowaniu dla zatrzymujących się na krótki okres czasu (w szczególności ze względu na działalność
gospodarczą i biznesową), zachęcanie kierowców parkujących przez średni okres czasu do korzystania
z parkingów i komunikacji miejskiej oraz respektowanie wyznaczonych zasad i stref do parkowania.
W ramach systemu płatnego istnieją 4 strefy parkowania, których główne parametry zostały omówione w
tabeli 53 ponizej.
Tabela 52 Główne parametry stref płatnego parkowania w Lyonie
PRESTO
CHRONO
obejmująca
ścisłe
obejmująca
centra
centrum
miasta, dzielnic,
zakładająca
zakładająca
parkowanie pojazdów
parkowanie pojazdów na krótki okres czasu,
na krótki okres czasu, w godzinach 9-19:
w godzinach 9-19:
pierwsze 15
minut
taryfa
cena
pierwszej
godziny
maksymalny
okres postoju
minimalna
opłata
darmowe

darmowe,

darmowe,

darmowe,

NOCTURNE
zlokalizowana
nad
Saoną w 5tej dzielnicy
strefa
nocnego
parkowania,
w
godzinach
18-8
od
niedzieli do piątku oraz
w soboty od 18-4:
-

rosnąca od 1 do 5 €,
2 €,

rosnąca od 0,5 do 3 €,
1,5 €,

stała 0,5 € za 30 min.,
1,3 €,

opłata za całą noc: 3 €,
-

1h30min.,

1h30min

3h

14h,

1 € (za 30 min.),

0,5 € (za 20 min.),

0,5 € (za 30 min.),

-

w
niedzielę,
dni
świąteczne,
(sierpień
płatny)

w
niedzielę,
świąteczne
sierpień;

dni
oraz

TEMPO
zakładająca
parkowanie pojazdów
na średni okres czasu,
w godzinach 9-19:

w
niedzielę,
świąteczne
sierpień;

dni
oraz

sierpień płatny.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.sytral.fr

Dla osób mieszkających w strefach objętych płatnym parkowaniem istnieje możliwość zakupu biletów
parkingowych w ciągach ulic po preferencyjnych cenach w systemie jednodniowym (2€), tygodniowym (6€)
oraz miesięcznym (16€).
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W Lyonie istnieje 57 parkingów, z czego 27 obiektów należy do systemu parkingów L.P.A. zlokalizowanych
głównie w centrum Lyonu oraz dzielnicy biznesowej. Płatnych miejsc parkingowych w ramach ww. obiektów
jest 22 751. Poza nimi L.P.A. zarządza 25 570 miejscami parkingowymi w ciągach dróg publicznych. Poza
ww. parkingami wybudowane zostały obiekty P+R zlokalizowane na węzłach przesiadkowych pomiędzy
różnymi środkami transportu. Na terenie Lyonu istnieje 18 parkingów P+R zlokalizowanych głównie
w sąsiedztwie stacji metra bądź przystanków tramwajowych, w sumie posiadających około 6 500 miejsc
parkingowych.
Rysunek 18 Lokalizacja obiektów Park&Ride w Lyonie

Źródło: http://www.sytral.fr

Na obszarze metropolii działają dwie linie kolei szynowo - linowej łączące Vieux Lyon (Stare Miasto) ze
wzgórzami oraz cztery linie metra: A, B, C i D, z czego ta ostatnia sterowana automatycznie. Sieć podziemna
stanowi bardzo sprawny system zapewniający dojazd do wszystkich najważniejszych miejsc metropolii. Poza
powyższymi liniami istnieje również rozległa sieć linii autobusowych, trolejbusowych oraz cztery linie
tramwajowe: T1, T2, T3 i T4. Transport publiczny obsługuje dziennie około 1 250 000 pasażerów. Cena
jednorazowego biletu na przejazd komunikacją miejską wynosi 1,60 €.
Uzupełnieniem dla powyższych środków transportu jest istniejący od 19 maja 2005 roku system wypożyczania
rowerów

(Vélo'v)

będący

jednym

z

pierwszych w Europie. Jest to sieć około
350 stacji pokrywająca obszar znaczny
obszar metropolii oraz posiadająca ponad
4000 rowerów. Wypożyczalnia prowadzona
jest

przez

metropolię

razem

z

firmą

reklamową JCDecaux.

Rysunek 19 System rowerów miejskich Vélo'v
Źródło: http://www.velov.grandlyon.com/
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5.4 Studium przypadku Antwerpia
Liczba mieszkańców: 360 000
Gęstość zaludnienia: 2,308 mieszkańców na km

2

Miejsca parkingowe:
-

w ciągach ulic wewnątrz miasta: 38 318

-

w ciągach ulic na zewnątrz miasta: 93 516

-

poza ulicami: 11 280

Antwerpia wykorzystuje płatne parkowanie jako środek dla ograniczenia ruchu samochodowego w centrum
miasta. Głównym celem miasta jest stworzenie systemu zapewniającego wysoką rotację parkowania na
miejscach parkingowych w ciągach ulic zajmowanych przez osoby przyjezdne, jednocześnie biorąc pod
uwagę potrzeby parkingowe mieszkańców.
Jednostką zajmującą się całym systemem parkowania powołaną w 2001 roku w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego przez Urząd Miasta jest GAPA. Urząd Miasta przeniósł wszystkie istniejące umowy
parkingowe na jednostkę oraz nadał jej pełne prawa związane z zarządzaniem, nadzorowaniem oraz kontrolą
wszystkich miejsc parkingowych w ciągach ulic i publicznych parkingów. Ponadto GAPA posiada możliwość
wybudowania i zarządzania nowymi obiektami przeznaczonymi do parkowania. W zamian za powyższe
przywileje GAPA ma obowiązek współpracować z innymi podmiotami zajmującymi się parkowaniem,
wzmacniać regulacje związane z parkowaniem, przygotowywać politykę parkingową oraz pokrywać koszty
osobowe i operacyjne związane z egzekwowaniem grzywien.
Antwerpia jest podzielona na 3 strefy płatnego parkowania (czerwoną, ciemnozieloną, jasnozieloną) od
najdroższej do najtańszej (Rysunek 20). Opłaty parkingowe wynoszą od 0,5 do 3,5 euro za godzinę
parkowania w zależności od strefy i
całkowitej długości czasu parkowania
(Tabela 53). Liczba płatnych miejsc
parkingowych wzrosła od grudnia
2003 roku od 9 500 do 14 460 w
marcu 2005 roku. GAPA podwoiła
liczbę parkometrów pomiędzy 2003 a
2006 rokiem z 500 do 1000. Grzywna
za brak zapłaty lub przekroczenie
czasu parkowania wynosi 23€.

Rysunek 20 Mapa stref płatnego
parkowania
Źródło: GAPA
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Tabela 53 Taryfikacja parkowania

Dni tygodnia
Okres czasu
Opłata stała
Opłata progresywna

Czerwona strefa
(Dworzec centralny,
Centralna Dzielnica
Biznesowa)
poniedziałek - sobota
09.00-22.00
1,5€/h 2,5€/h 3,5€/h

Bilet całodzienny

-

Maksymalny czas
parkowania
Stawka rynkowa

Zielona strefa
(wewnątrz obwodnicy
miasta)

Żółta strefa
(na zewnątrz obwodnicy
miasta)

poniedziałek - sobota
09.00-22.00
0,6€/h 1€/h
3,5€/10h
(poza ulicami handlowymi
oraz ulicami w pobliżu
parkingów)

poniedziałek - sobota
09.00-22.00
0,5€/h
0,5€/h
2,5€/10h
(poza ulicami handlowymi
oraz ulicami w pobliżu
parkingów)

3h

10h

10h

23€/12h

23€/12h

23€/12h

Źródło: opracowanie własne na podstawie GAPA

W celu poprawy spójności działań w zakresie polityki parkingowej, zarówno policja i straż parkowania z GAPA
pracują nad wzmocnieniem narzędzi służących lepszemu egzekwowaniu założeń polityki parkingowej. Wykres
19 obrazuje w jaki sposób wzmacniała się współpraca tych dwóch podmiotów w zakresie poprawy
egzekwowania polityki parkingowej w Antwerpii. Pomarańczowa część kolumny obrazuje przychody
pochodzące z grzywien za brak opłat lub przekroczenie czasu parkowania, zaś niebieska przychody za
parkowanie.
Wykres 19 Struktura przychodów w latach 2004-2009

Źródło: GAPA

Użytkownicy systemu parkowania mogą wybierać spośród czterech różnych metod płacenia: monetami, SMS,
za pomocą telefonu oraz specjalnych kart (tzw. „Smart Card”). Parkometry akceptują wyłącznie monety.
Pierwsze 10 minut parkowania płatne za pomocą SMS i telefonu jest darmowe, w przypadku płatności za
pomocą specjalnej karty pierwsze 15 minut jest darmowe. Do końca 2007 roku 15% wszystkich transakcji
parkingowych było wykonywanych za pomocą telefonów komórkowych. Innym sposobem płacenia jest
wykonywanie połączenia z telefonu komórkowego w celu rozpoczęcia i zakończenia parkowania. W tym
przypadku jednorazowa opłata wynosi 10 euro, zaś miesięczna opłata 1,75 euro. Parkujący mają również
możliwość uiszczania opłat za parkowanie kupując osobiste, przenośne, elektroniczne urządzenie tzw. Smart
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Park. Urządzenie to można zawiesić na lusterku za przednią szybą samochodu, co eliminuje konieczność
poszukiwania najbliższego parkometru.
Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane w płatnej strefie ma możliwość otrzymania dwóch darmowych
pozwoleń parkingowych. Mieszkańcy mogą wybrać strefę, w ramach której będzie obowiązywało ich
zezwolenie.
Obok zarządzania parkingami miejskich GAPA prowadzi również kontrolę prywatnych parkingów. W tym celu
opracowane zostały przez standardy jakości. GAPA jest uprawnione do egzekwowania tych norm poprzez
zamykanie parkingów, które nie spełniają opracowanych standardów jakości lub zamieniając je na obiekty
służące jedynie parkowaniu mieszkańców lub abonentów.

Tabela 54 przedstawia wymagania techniczne odnoszące się do parkingów samochodowych i rowerowych.
Tabela 54 Regulacje parkingowe

Parking samochodowy

Biura

Sklepy

W zależności od lokalizacji parkingu i
regionalnego planu miejskiego
Od 2,5 do 3,5 miejsc parkingowych na
2

100 m powierzchni

Parking rowerowy
2

Minimum 1/100 m powierzchni

2

Minimum 4/100 m powierzchni

Minimum 1,1 miejsc parkingowych na
Mieszkania

jeden lokal mieszkaniowy, zaś

Minimum 2 miejsca parkingowe dla

odwiedzający 0,3 miejsca

rowerów na jeden lokal mieszkaniowy

parkingowego
Źródło: Urząd Miasta Antwerpia

W celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni do parkowania GAPA opracowuje także system pozwalający
na wprowadzenie parkingów prywatnych do użytku publicznego wieczorami, kiedy zazwyczaj są one
nieużywane (np. supermarkety, parkingi obsługujące biura).
Aby promować wspólne korzystanie z samochodów (tzw. „car-sharing”) GAPA rezerwuje miejsca dla takich
pojazdów z samochodów w strefach parkowania, gdzie czas parkowania jest ograniczony. Mieszkańcy, którzy
mieszkają w odległości 200 metrów od zaparkowanego samochodu i którzy są członkami systemu „carsharing” otrzymują ekwiwalent zezwolenia na pobyt.
Podejmowane działania miały pozytywny wpływ na strukturę wykorzystania środków transportu w mieście.
W okresie 2000 do 2006 r. o 30% wzrosło wykorzystanie publicznego transportu, o 66% wzrósł ruch pieszy,
o 61% wzrosło wykorzystanie roweru, zaś o 50% spadło wykorzystanie prywatnych samochodów.
Wykorzystując przychody uzyskane z systemu płatnego parkowania, w czerwcu 2011 r. wprowadzono system
rowerów miejskich wzorowany na modelu finansowania z Barcelony. W ramach systemu utworzono 85
punktów, w których zainstalowano 1000 rowerów. Punkty zostały rozlokowane w mieście w taki sposób, aby
odległość pomiędzy nimi wynosiła ok. 300 m.
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6 Zarys polityki parkingowej miasta Rzeszowa

6.1 Główne kierunki rozwoju polityki parkingowej dla miasta
Rzeszowa
Konieczność opracowania modyfikacji/rozwoju polityki parkingowej dla miasta Rzeszowa wynika z tempa
przyrostu aglomeracji miejskiej i ciągle zmieniającego stanu infrastruktury miejskiej oraz ewaluujących potrzeb
mieszkańców miasta. By zachować spójność z dotychczasowymi rozwiązaniami i utrzymać sprawność
komunikacyjno-transportową, główne kierunki przygotowywanej polityki parkingowej oparto na dwóch
przewodnich dokumentach: na Studium wykonalności projektu „Budowa systemu integrującego transport
publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” i na założeniach projektu „Zintegrowany plan rozwoju transportu
publicznego na lata 2015-2025”. U podstaw polityki parkingowej leży założenie o tym, że parkowanie może
i powinno odegrać rolę czynnika oddziaływującego na wybór środków transportu w podróżach do i z centrum
miasta jak również regulatora liczebności podróży samochodami prywatnymi do i z centrum.
Poniższy zestaw propozycji rozwiązań został opracowany na podstawie wyników analiz obecnego stanu
parkowania i dostępności wolnych miejsc parkingowych, w obszarze ścisłego śródmieścia Rzeszowa, a także
na podstawie doświadczeń eksperckich zgromadzonych podczas obserwacji rozwiązań przyjętych przez inne
ośrodki miejskie i analizy nowych możliwości technicznych.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że proponowany kształt polityki parkingowej dla miasta
Rzeszowa wynika z uwzględnienia przyjętych przez miasto założeń transportowych. Z tego powodu jest
nakierowany przede wszystkim na poprawę jakości poruszania się po mieście, w szczególności w obszarach
charakteryzujących się wyjątkową intensywnością ruchu i najczęściej obieranych za cel podróży mieszkańców
i osób przyjezdnych, a także na taką przebudowę systemu parkingowego, by spełniał wymogi wysokiej
efektywności w długim okresie. Tym samym, choć wdrożenie nowych rozwiązań wiąże się z poniesieniem
pewnych kosztów (tak finansowych jak społecznych), to jednak inwestycja ta ma szansę zwrócić się
w perspektywie długookresowej. Co więcej, Rzeszów dołączy do grupy tych miast w Polsce, które mogą
pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami transportowymi, i zyska status miasta nowoczesnego, które umie
dostosować się do zachodzących zmian i dba o jakość życia swoich mieszkańców (przy okazji niejako - choć
to również ma to niebagatelne znaczenie z punktu widzenia przyszłego, potencjalnego rozwoju aglomeracji podnosząc atrakcyjność miasta w oczach przyjezdnych).
Nowa polityka parkingowa koncentruje się w pierwszej kolejności na wprowadzeniu strefy płatnego
parkowania (SPP) w ścisłym śródmieściu Rzeszowa. Naturalnie powiązaną z wyznaczeniem strefy płatnego
parkowania jest kwestia ustanowienia metody poboru opłat od użytkowników (automatyczna lub ręczna
poprzez kontrolerów SPP) i określenia wysokości stawek za parkowanie (w tym uzależnienie wysokości opłat
od czasu zajmowania miejsca parkingowego). Kolejną ważną kwestią do rozważenia jest skuteczne
zarządzanie miejscami parkingowymi w taki sposób, by zminimalizować czas poszukiwania wolnych miejsc
przez parkujących. Te założenia nowej polityki parkingowej stanowią podstawę projektowania rozwiązań
prowadzących do jej zrealizowania. By osiągnąć optymalny stan ruchu w mieście, polityka parkingowa miasta
powinna pójść w kilku kierunkach jednocześnie. Poniżej omówione zostały kluczowe elementy nowej polityki
parkingowej.
Pierwszą kluczową kwestią jest wielkość obszaru strefy płatnego parkowania i struktura strefy. Przy
projektowaniu granic stref parkowania warto zadbać o to, aby były „naturalne” lub wyznaczone
nienaruszalnymi obiektami infrastruktury transportowej na przykład w postaci torów kolejowych. Dla obszaru
zakwalifikowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa jako tereny SPP przewidziano ograniczenie stref(y)
parkowania od zachodu i północy przez tory kolejowe, a od wschodu przez koryto rzeki. Jedynie
w południowej części granica strefy parkowania nie przebiega po naturalnych przeszkodach. Ulice należące
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lub przylegające do strefy parkowania muszą być w całości, tzn. po obu stronach jezdni, objęte opłatami za
parkowanie, aby nie obciążać ciągów komunikacyjnych znajdujących się na obrzeżach strefy. Innymi słowy
chodzi o nie dopuszczenie do sytuacji, w której na skutek wprowadzenia stref płatnego parkowania, pogorszy
się jakość życia na obszarach przylegających do tych stref, rozumiana jako wzrost intensywności ruchu
ulicznego

spowodowany

poszukiwaniem

miejsc

parkingowych

w

miejscach

nieobjętych

opłatami

a znajdującymi się w odległości, która jest akceptowalna dla kierowców, a także jako zaburzanie ruchu
pojazdów komunikacji miejskiej i spowalnianie jej przez pojazdy poszukujące wolnych miejsc parkingowych.
Po drugie, należy rozstrzygnąć kwestię opłat. Niezbędnym elementem całego systemu jest przejrzysta
i jednoznaczna taryfa parkingowa. Taryfa może być liniowa – np. 2 zł za godzinę przez cały czas
obowiązywania płatnego parkowania. Możliwe jest również zwiększenie opłat za drugą i trzecią godzinę. Takie
rozwiązanie będzie promowało krótkie parkowanie i wywoła dużą rotację.
Istotnym czynnikiem sprzyjającym skuteczności wprowadzanego rozwiązania, jakim jest wyznaczenie stref
parkowania płatnego, staje się ograniczenie liczby pojazdów parkujących długoterminowo. Czas postoju
należy uregulować za pomocą taryfy lub poprzez eliminację możliwości uiszczenia opłaty za więcej niż 4
godziny parkowania. Do ograniczenia czasu parkowania konieczne jest wprowadzenie parkomatów. Wiąże się
to z kosztami dla miasta, ale może stanowić podstawę do prezentacji szacowanej liczby wolnych miejsc.
Możliwości szacowania liczby wolnych miejsc stanowią dodatkową korzyść z wprowadzenia nowej polityki
parkingowej dla miasta, które na podstawie tych danych będzie w stanie informować kierowców o przybliżonej
lokalizacji wolnych miejsc parkingowych.
W tym miejscu należy podkreślić, że najlepszym sposobem pobierania opłat za parkowanie jest właśnie
parkomat. Daje to możliwość ograniczenia czasu wykupu biletu parkingowego i szacowania liczby wolnych
miejsc. Rozważane urządzenie jest łatwo dostępne, ale wymaga konserwacji i opróżniania kasetki
z pieniędzmi. Bilety włożone za przednią szybę zaparkowanego pojazdu mogą być w sposób łatwy i szybki
sprawdzane przez kontrolerów.
Wprowadzając płatne strefy parkowania, należy dokładnie przemyśleć i zaprojektować system egzekucji
należności. Należy ustanowić kontrolę nad miejscami parkingowymi należącymi do miasta, czyniąc za nią
odpowiedzialnymi albo przedstawicieli straży miejskiej albo innej służby specjalnie powołanej w tym celu.
Organ ten będzie również weryfikował poprawność parkowania pojazdów, a więc stosowanie się kierowców
do znaków pionowych i poziomych. Nieuchronność kary jest konieczna do utrzymania SPP i uzyskania
wpływów do budżetu miasta. Kontrolerzy powinni sprawdzać, czy miejsca parkingowe są wykorzystywane w
sposób racjonalny. W przypadku stwierdzenia, że miejsca parkingowe nie są wykorzystywane w sposób
racjonalny, należałoby zawiadomić Miejski Zarząd Dróg o konieczności wydzielenia każdego miejsca
parkingowego z osobna. Na tej podstawie pojawi się Możliwość karania kierowców zastawiających większą
powierzchnię niż ta przewidziana dla jednego pojazdu (częsty problem stawania na dwóch sąsiadujących
miejscach).
Powiązane z tym punktem jest więc zaprojektowanie i wprowadzenie ujednoliconego i przejrzystego systemu
karania kierowców niestosujących się do opłat za parkowanie w strefie. Powinien on zakładać małą karę dla
kierowców przekraczających czas parkowania do 20 minut, dużą dla kierowców nie posiadających żadnego
tytułu do parkowania lub przekraczających wykupiony czas parkowania o ponad godzinę. Pojazdy
pozostawiane na wiele dni bez opłaty oraz pojazdy kierowców notorycznie unikających opłat mogą być
unieruchamiane poprzez umieszczenie blokady na kołach napędowych. Jej zdjęcie wiąże się w pewnym
obciążeniem finansowym właściciela pojazdu. Również pojazdy zaparkowane nieprawidłowo powinny zostać
odholowane na koszt właściciela pojazdu. To popularna praktyka stosowana w innych miastach, które
wydzieliły płatne strefy parkowania.
Warto również poruszyć kwestię ewentualnych „wyjątków od reguły”, tzn. sytuacji bądź grupy osób, które nie
będą musiały stosować się do tak wyznaczonych zasad parkowania. Zazwyczaj wskazuje się w tym miejscu
na osoby niepełnosprawne i rozważa możliwości ułatwienia im poruszania się po mieście. Mimo tego,
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że w ramach nowej polityki parkingowej wskazane jest zrównoważenie popytu z podażą miejsc parkingowych
i możliwie jak najtrafniejsze dobranie stawek opłat za parkowanie, równocześnie postuluje się zwolnienie
z opłat osób niepełnosprawnych (zajmujących nie tylko miejsca dla nich przeznaczone) i przedstawicieli
służb miejskich. To rozwiązanie wymaga wprowadzenia specjalnych identyfikatorów „N” wydawanych za
symboliczną opłatą osobom uprawnionym zgodnie z kodeksem drogowym (i odpowiednim rozporządzeniem).
Usprawnieniem, które należy przewidzieć w polityce parkingowej powinna być także eliminacja parkowania
w SPP pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5t (ewentualnie 2,5t). Pojazdy o masie przekraczającej
3,5t mają wymiary przekraczające wyznaczone miejsce postojowe. W konsekwencji zajmują przeważnie dwa
miejsca, a do tego ograniczają ruch, częściowo zajmując pasy ruchu lub wolno poruszając się po centrum
miasta.
Obok wyłączeń dla proponowanych rozwiązań należy rozpatrzyć również takie ich warianty, które uatrakcyjnią
je w oczach mieszkańców. Wydaje się, że w ramach nowej polityki parkingowej należy stworzyć mieszkańcom
Rzeszowa możliwość wykupienia maksymalnie 1 abonamentu przypadającego na mieszkanie (przy
meldunku) lub firmę. To obniży ich koszty parkowania w wyznaczonych strefach, ułatwi im planowanie
podróży, a także potencjalnie zmniejszy stopień negatywnych reakcji na wprowadzenie nowej polityki
parkingowej uwzględniającej wprowadzenie stref płatnego parkowania. Na identyfikatorze wydawanym wraz
z abonamentem powinna się znajdować informacja o rejonie działania takiego abonamentu. Abonament nie
może być ważny na całą strefę. Proponuje się, aby obejmował swym zasięgiem 3 parkomaty najbliższe
miejsca zamieszkania/firmy. Równocześnie należy zaplanować limit sumy abonamentów, które można
wykupić – na przykład, nie więcej niż 20% całkowitej ilości dostępnych miejsc. Ma to na celu utrzymanie
odpowiedniego poziomu wpływów do budżetu miasta i stymulowanie powstawania parkingów prywatnych
wewnątrz strefy. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania i wydanie abonamentów parkingowych
mieszkańcom skróci czas poszukiwania przez ich wolnego miejsca, w tym pod ich domami.
Kolejny istotnym elementem nowej polityki parkingowej jest zagwarantowanie, by 20% miejsc parkingowych
pozostawało zawsze wolnych. Osobom, które są gotowe ponieść tego koszty, powinna zostać zapewniona
możliwość łatwego znalezienia miejsca do zaparkowania pojazdu (co jest możliwe w realizacji przy
odpowiednio skonstruowanym cenniku opłat za parkowanie w wyznaczonych strefach). Poza komfortem dla
przyjezdnych, umożliwi to także łatwiejsze parkowanie mieszkańcom posiadającym abonament. Co więcej,
ograniczenie skali zjawiska notorycznego poszukiwania wolnych miejsc przez kierowców, spowoduje, że nie
będą pojawiały się sytuacje blokowania prawego pasa (z powodu „krążenia” w poszukiwaniu zwalniającego
się miejsca parkingowego), miasto zyska również na ograniczeniu generowania dodatkowego ruchu i na
ograniczeniu emisji spalin. Długofalowo powinno wywołać to usprawnienie ruchu, w szczególności na
zewnętrznych pasach dróg wielopasowych, zwykle przeznaczonych dla komunikacji miejskiej.
Zmniejszenie liczby podróży może zostać osiągnięte również poprzez stopniowe zastępowanie miejsc
parkingowych przyulicznych wielopoziomowymi parkingami podziemnymi. Ogólna liczba dostępnych miejsc
pozostanie niezmieniona, ponieważ równolegle z udostępnieniem miejsc na parkingu powierzchniowym
likwidowana będzie odpowiadająca liczba przyulicznych miejsc postojowych.
Ponadto, należy zapewnić płynny ruch i punktualne kursowanie komunikacji miejskiej. Służyć temu będzie
ograniczenie ruchu pojazdów na prawych pasach ruchu wykorzystywanych przez komunikację miejską,
wywołane

brakiem

kierowców

poszukujących

dogodnego

miejsca

do

zaparkowania.

Dodatkowo,

spowodowane właściwą polityka parkingową usprawnienie ruchu spowoduje mniejsze jego spiętrzenia
w godzinach dojazdów i powrotów z pracy.
Odrębny punkt stanowi analiza wpływu wprowadzenia stref płatnego parkowania na zarządzanie parkingami
prywatnymi. Można się spodziewać, że w efekcie tych zmian mieszkańcy zaczną zamykać parkingi
wewnątrzosiedlowe, przysklepowe, itp., by uniknąć nadmiernej ich eksploatacji przez osoby trzecie.
Analogiczna sytuacja, tj. wymuszone zamykanie parkingów, dotyczy również parkingów przy funkcjonujących
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w mieście urzędach. Może to wymagać od tych urzędów zapewnienia pracownikom miejsc do parkowania
w rozsądnej odległości od ich miejsca pracy.
Podniesieniu skuteczności proponowanego systemu służyłoby też promowanie przez miasto posiadania
własnych miejsc parkingowych, zarówno w strefie płatnego parkowania jak i poza nią. Po wykazaniu się
posiadaniem własnego miejsca parkingowego lub utworzeniem odpowiedniej liczby miejsc przy nowej
inwestycji otrzymywałoby się od UM Rzeszowa zwolnienie np. z podatku gruntowego na okres dwóch lat.
Dzięki takiemu zabiegowi powstawałoby więcej parkingów prywatnych, na których parkowały by samochody
normalnie zajmujące miejską przestrzeń parkingową. Miasto zatem zapewni obsługę parkingową większej
liczbie pojazdów, co z kolei przyczyni się do utrzymywania regulacji parkingowych w całym Rzeszowie.
Wprowadzenie powyższych zmian wywoła zwiększenie rotacji na istniejących miejscach parkingowych.
Ponadto wprowadzenie opłaty za parkowanie zachęci kierowców do przemyśleń na temat opłacalności zajęcia
płatnej miejskiej przestrzeni parkingowej co w efekcie może ich skłonić do załatwiania swoich potrzeb poza
śródmieściem miasta. Na obrzeżach strefy płatnego parkowania najprawdopodobniej nastąpi rozwój usług
i handlu spowodowany zwiększoną liczbą osób pozostawiających tam swoje pojazdy.
Rozpatrując mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań należy wziąć pod uwagę również możliwości
rozszerzenia systemu i wygenerowania jego przyszłych ulepszeń. Kierując się tą logiką, zaleca się
wprowadzenie specjalnych tablic zmiennej treści celem prezentacji szacowanej liczby miejsc.
Informacje zawarte w tablicy to nazwa ulicy (małego rejonu/ sektora) w jednym wierszu i dostępna liczba
wolnych miejsc w drugim. Prezentacja tych danych nie jest konieczna przy wprowadzeniu polityki taryfowej
umożliwiającej pozostawienie 20% miejsc zawsze wolnych, ale może być stosowana dodatkowo
w charakterze narzędzia usprawniania ruchu. Informacje o wolnych miejscach można równolegle prezentować
za pomocą stron internetowych lub dedykowanych aplikacji przeznaczonych na telefony komórkowe. Aplikacja
taka mogłaby również dawać możliwość wnoszenia opłat za parkowanie przy pomocy telefonu komórkowego.
W rok po wprowadzeniu systemu płatnego parkowania zaleca się przeprowadzenie analizy liczby wolnych
miejsc w strefie, ruchu pojazdu w strefie i na jej obrzeżach, a także liczby pojazdów parkujących na obrzeżach
strefy. Wyniki należy porównać z przyjętymi przez miasto założeniami odnośnie nowej polityki parkingowej
i w razie potrzeby wprowadzić niezbędne korekty w taryfach parkingowych i granicach stref płatnego
parkowania.
Konsekwencją wprowadzenia SPP może być także zmiana godzin świadczenia usług i prowadzenia handlu
tak w samej strefie jak i na jej obrzeżach. Może wystąpić również potrzeba przesunięcia godzin
funkcjonowania urzędów, tak aby część interesantów mogła zaparkować w pobliżu urzędów bez konieczności
potrzeby uiszczania opłat. Takie zmiany mogą korzystnie wpłynąć na ruch w całym Rzeszowie, ponieważ
dzięki temu mniej pojazdów będzie jednocześnie się przemieszczało.

6.2 Propozycje rozwiązań w zakresie organizacji systemu parkowania
Wariant 1 – brak wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP)
Pierwszym z przenalizowanych rozwiązań w zakresie organizacji systemu parkowania jest wariant,
przedstawiający przewidywane zmiany w systemie parkingowym miasta w przypadku braku wprowadzenia
Strefy Płatnego Parkowania. Punktem wyjścia dla przewidywanych zmian jest obecna sytuacja parkingowa
w mieście. Zgodnie z opisem zawartym w rozdziałach 3.3 i 4.2 w chwili obecnej, a więc w okresie
sporządzania niniejszego dokumentu, parkowanie w mieście, a w szczególności w jego ścisłym centrum,
związane jest ze znacznymi utrudnieniami. Wynikają one przede wszystkim z dużej zajętości miejsc
parkingowych. Na przeważającej liczbie parkingów, w szczególności tych zlokalizowanych w centrum miasta,
zdecydowana większość miejsc parkingowych jest zajęta przez cały dzień tj. w godzinach 7-19. Jeszcze
wyższy odsetek zajętości miejsc obserwuje się miedzy 8 a 16, w więc w godzinach pracy większości firm
i urzędów. Obecną sytuację pogarsza dodatkowo duży udział w ogólnej liczbie parkujących pojazdów
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parkujących długoterminowo tj. przez kilka godzin. Łączne występowanie obu wymienionych wyżej zjawisk
utrudnia znalezienie miejsca parkingowego w centrum miasta, co z kolei powoduje większy ruch
samochodów, krążących w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Ulice otaczające centrum miasta
charakteryzują się również dużymi potokami ruchu. W szczególności dotyczy to północnej i wschodniej części
tzw. małej obwodnicy Rzeszowa. W godzinach porannych tj 6-9 porusza się tam około 4000 pojazdów.
Podobne wartości obserwowane są także w godzinach popołudniowych. Należy przypuszczać, iż duża część
tych pojazdów to podróżni udający się właśnie do ścisłego centrum miasta.
W zgodnie ze tendencją wzrostową liczby mieszkańców Rzeszowa oraz stałym wzrostem wartości
współczynnika motoryzacji, należy się również spodziewać wzrostu liczby pojazdów poruszających się po
Rzeszowie. Przewiduje się, iż w 2025 roku w Rzeszowie będzie około 200 000 pojazdów. W przypadku braku
wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania konsekwencją wyżej opisanych zmian będzie również zwiększenie
liczby pojazdów przyjeżdzających do centrum miasta. Należy się więc spodziewać pogłębienia, już obecnie
widocznego, deficytu miejsc parkingowych oraz wydłużenia czasu poszukiwania wolnego miejsca. Skutkować
to będzie zwiększeniem zatłoczenia komunikacyjnego w centrum, wzrostem zanieczyszczenia powierza oraz
obciążenia hałasem. Spowoduje to również spadek atrakcyjności centrum Rzeszowa dla potencjalnych
inwestorów oraz właścicieli firm. Możliwym skutkiem jest także pogłębienie procesów suburbanizacji
i związane z tym „wymieranie centrum” miasta. Bardzo ważną konsekwencją wzrostu zatłoczenia
komunikacyjnego miasta będzie także spadek konkurencyjności transportu miejskiego. Blokowanie prawego
pasa drogi przez pojazdy poszukujące miejsca parkingowego spowoduje wydłużenie czasów przejazdu
wykorzystujących ten sam pas jednostek komunikacji miejskiej. Można więc przewidywać spadek liczby
podróżnych korzystających z komunikacji autobusowej na rzecz wykorzystania samochodów osobowych
i w konsekwencji dalsze pogorszenie stanu systemu transportowego miasta.
Parkowanie przy najważniejszych celach podróży takich jak Dworzec Główny Rzeszów, Urzędy Miasta
Rzeszowa, Szpital, Uniwersytet Rzeszowski, Poczta Główna jest bardzo utrudnione, ponieważ z parkingów
tam zlokalizowanych korzystają przede wszystkim pracownicy okolicznych instytucji. Wywołuje to problem
znalezienia wolnego miejsca przez innych użytkowników i generuje sztuczny ruch związany z poszukiwaniem
wolnego miejsca do zaparkowania. Tego rodzaju sztuczny ruch dodatkowo źle wpływa na jakość kursowania
komunikacji miejskiej.
W przeciwieństwie do opisanego powyżej wariantu, zakładającego brak zmian w obecnym systemie
parkingowym miasta, poniżej rozpatrzono dwa warianty opierające się na wprowadzeniu w Rzeszowie strefy
płatnego parkowania. W wariancie 2 obejmuje ona jedynie ścisłe centrum miasta. Natomiast w wariancie 3
zaproponowano objęcie strefą płatnego parkowania większej części miasta oraz zróżnicowanie opłat za
parkowanie w dwóch jej podstrefach. Przy wyznaczaniu zasięgu strefy płatnego parkowania (w obu
wariantach), wykorzystano przede wszystkim dane dotyczące wskaźników wykorzystania powierzchni na
miejskich miejscach postojowych, uzyskane w wyniku przeprowadzonych pomiarów, oraz uwzględniono
potencjalne cele podróży w obrębie strefy. W tym przypadku chodziło o uregulowanie sytuacji parkingowej
wokół najatrakcyjniejszych celów podróży.
Wartości wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej rozpatrywane były w przedziale godzinowym. Dla
każdej z ulic, na której prowadzono pomiary, wzięto pod uwagę 12 wartości. Godzinowe wartości wskaźnika
wykorzystania powierzchni parkingowej zawierały się w przedziale od 3% do 100%. Zostały one podzielone
na 4 klasy:
Klasa pierwsza – wartość wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej 90 - 100%,
Klasa druga – wartość wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej 80 - 89%,
Klasa trzecia – wartość wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej 70 - 79%,
Klasa czwarta – wartość wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej < 70%.
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Przy projektowaniu zasięgu stref posłużono się wskaźnikami występującymi w godzinach funkcjonowania
systemu płatnego parkowania.

Wariant 2 wersja „łagodna”
W tym wariancie głównymi celami wprowadzenia strefy płatnego parkowania są uporządkowanie ruchu
samochodowego oraz ułatwienie znalezienia miejsca do zaparkowania. Wariant ten wyróżnia się liniową
taryfą opłat, co zostało opisane poniżej.
Tabela 55 przedstawia granice strefy i ważniejsze obiekty znajdujące się w jej obrębie:
Tabela 55 Proponowany przebieg granic strefy
Część miasta
Ulice graniczne
Północna
Tory kolejowe obok stacji Rzeszów
Główny pomiędzy ulicami Cieplińskiego
i Łączną
Południowa
Ulice Zamkowa i Lubomirskich (odcinek
Zamkowa – Dekerta), ulice Dekerta,
Słowackiego (od Dekerta do Szopena)
Wschodnia
Ciąg ulic Szopena (od Słowackiego),
ulice Targowa, Głowackiego, Batorego
(do Łącznej) oraz Łączna
Zachodnia
Ciąg ulic Cieplińskiego (do wiaduktu
Tarnobrzeskiego) i płk. Lisa-Kuli (do
Zamkowej)

Ważniejsze obiekty objęte strefą
Dworzec Rzeszów Główny
Dworzec PKS
CH Ameryka
CH Europa II
Sąd Apelacyjny
Urząd Miasta
Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Komenda Miejska Policji
Poczta Głowna
CH Galeria Rzeszów

Źródło: opracowanie własne
Rysunek 21 Granice strefy wariantu 2

Źródło: opracowanie własne na bazie ortofotomapy udostępnionej przez UM Rzeszowa
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Strefa została wyznaczona na podstawie rozmieszczenia najbardziej atrakcyjnych celów podróży w obrębie
centrum Rzeszowa, a także na podstawie wartości wskaźnika wykorzystania przestrzeni parkingowej,
wyznaczonego podczas badań przeprowadzonych 17 i 18 stycznia 2012 roku. Do strefy zostały włączone
ulice z badanego obszaru, dla których wskaźnik ten należał do opisanej wcześniej 1. lub 2. klasy, tzn.
przekraczał 80%. Ze względu na potrzebę wykreowania jednego, spójnego obszaru strefy, włączono do niej
również mniej obciążone parkującymi pojazdami ulice. Ulice będące granicami strefy zostały do nich włączone
w całości(obustronnie).
Parametry strefy
Współczynnik wykorzystania wszystkich miejsc parkingowych dla tej strefy wynosi 72%. Wartość ta jest
mniejsza od 80% z uwagi na uśrednienie wartości z całego dnia pomiarowego, a wiec 12 godzin oraz wzięcie
pod uwagę wszystkich ulic w obszarze strefy, na których były wykonywane pomiary. Średnie wartości
wykorzystania miejsc parkingowych w strefie w poszczególnych godzinach prezentuje Wykres 20.

Wykres 20 Średnia wartość współczynnika wykorzystania miejsc parkingowych w ujęciu godzinowym
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Źródło: opracowanie własne

Wykres przedstawiający średnią wartość wykorzystania miejsc parkingowych w ujęciu godzinowym w strefie
uzasadnia wprowadzenie płatnego parkowania w godzinach 9-14, kiedy współczynnik wykorzystania miejsc
parkingowych jest największy i nawet mimo wartości uśrednionych dla wszystkich ulic w strefie nie jest
zapewnione 20% wolnych miejsc założonych w polityce parkingowej. Czas obowiązywania opłat za
parkowanie został wydłużony do godziny 17, ponieważ w godzinach szczytu popołudniowego zauważalny jest
dość powolny spadek wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej, co oznacza, że miejsca parkingowe
są wciąż w dużym stopniu wykorzystywane. Wcześniejsze zakończenie obowiązywania strefy mogłoby
zwiększyć ruch w popołudniowym szczycie, co spowodowało utrudnienia dla komunikacji miejskiej,
spowalnianej przez kierowców szukających wolnych miejsc.
Wskaźnik rotacji dobowej liczony z uwzględnieniem wszystkich miejsc parkingowych znajdujących się
w obszarze strefy kształtuje się na poziomie 251%. Świadczy to o dużej wymianie pojazdów na miejscach
parkingowych. Po wprowadzeniu SPP spodziewany jest wzrost tego wskaźnika.
Czynnikiem utrudniającym dojazdy do urzędów, osiedli i innych obiektów infrastrukturalnych, a także
powodującym utrudnienia w ruchu jest zjawisko parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych lub
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niezgodnie z prawem. Jak pokazuje Wykres 21, udział pojazdów parkujących nielegalnie w ogólnej liczbie
pojazdów zaparkowanych jest znaczny.
Wykres 21 Udział samochodów nielegalnie parkujących w ogólnej liczbie zaparkowanych pojazdów
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Źródło: opracowanie własne

Tak duża liczba pojazdów parkujących nielegalnie świadczy o niewystarczającej kontroli nad zaparkowanymi
pojazdami ze strony odpowiednich służb miejskich. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania powinno
poprawić stosunek kierowców do przepisowego parkowania pojazdów, co pozytywnie wpłynie na atrakcyjność
centrum miasta.
Kolejnym elementem determinującym zaprojektowanie skutecznego systemu parkowania w Rzeszowie jest
kwestia określenia czasu parkowania. Wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej rekomendacji
przedstawia Wykres 22. Obrazuje on procentowy udział parkowania o różnej długości w analizowanej strefie.
Wynika z niego, że wraz ze wzrostem długości czasu parkowania maleje liczba pojazdów tak zatrzymanych.
Pojazdy będące na miejscach postojowych przez cały 12-godzinny okres pomiaru należą najprawdopodobniej
do okolicznych mieszkańców. Rezultaty uzyskane dla analizowanego wariantu na podstawie pomiarów
bezpośrednich nie pokrywają się z obrazem wynikającym z ankiet przeprowadzonych z osobami
odwiedzającymi centrum Rzeszowa. Największa część respondentów ankiet wskazała na postój 5 godziny
i dłuższy (35%). Średni czas postoju nieprzekraczający godziny zadeklarowało natomiast 20% badanych.
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Wykres 22 Procentowy udział samochodów parkujących daną liczbę godzin
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Źródło: opracowanie własne

W toku badań określono również, jak dużo pojazdów parkuje określoną liczbę godzin w konkretnych
przedziałach czasowych. Formą graficzną tego wniosku jest Wykres 23. Na jego podstawie można
prześledzić, które przedziały czasowe są najbardziej oblegane przez kierowców. Informacja ta pozwala
właściwie zaprojektować czas obowiązywania opłat, aby rozwiązać problem braku wolnych miejsc.
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Wykres 23 Liczba pojazdów parkujących określona liczbę godzin w kolejnych godzinach pomiaru
200

180

160

140

120

1h
2h
3h

100

4h
5h
80

6h
7h
8h

60

9h
40

20

18:00-19:00

17:00-18:00

16:00-17:00

15:00-16:00

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00-13:00

11:00-12:00

10:00-11:00

09:00-10:00

08:00-09:00

07:00-08:00

0

Źródło: opracowanie własne

Analiza powyższego wykresu wskazuje, że pod koniec dnia znacząco wzrasta liczba pojazdów parkujących
krótkookresowo tj. do 3 godzin. Wzrost ten obserwowany jest mniej więcej od godziny 16. Nieco niższe
dobowe zróżnicowanie liczby pojazdów widoczne jest w przypadku krzywych odpowiadających postojom 4 i 5
godzinnym. Spadkowa tendencja obserwowana w przypadku tych dwóch krzywych w godzinach
popołudniowych wynika prawdopodobnie ze specyfiki przeprowadzonych pomiarów. Trwały one do godziny
19, stąd w przypadku 4h wartości od godziny 15 mogą być zaniżone. Dla krzywej 5h granicę stanowi
odpowiednio godzina 14. Bardzo charakterystyczny jest przebieg krzywych odpowiadających parkowaniu
7,8,9 godzinnym. We wszystkich trzech przypadkach, godzinom porannym odpowiadają stosunkowo niskie
wartości. Następnie liczba parkujących samochodów gwałtownie wzrasta do około godziny 9 i utrzymuje się
na zbliżonym poziomie do godzin popołudniowego szczytu komunikacyjnego, aby później gwałtownie zmaleć.
Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jest to blisko czterysta pojazdów zaparkowanych
podczas przebywania właściciela w miejscu pracy. Obserwacja wykresu dla 7,8,9 h potwierdza wyniki analizy
średnich wartości wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej na temat okresu, w którym powinno
obowiązywać płatne parkowanie – od 9 do 14. Jednak jak już wyjaśniono wcześniej, wskazane jest
wydłużenie tego okresu do godziny 17.

114

Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025
Celem określenia skali problemu braku miejsc parkingowych w Rzeszowie, należało również określić, czy
generowany w mieście ruch i zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dotyczą wyłącznie mieszkańców
Rzeszowa, czy też przyczynia się do tego również napływ samochodów spoza Rzeszowa – a jeśli tak, to jaka
jest skala tego zjawiska. Dwa wykresy kołowe – nr 24 i 25 stanowią odpowiedzi na te pytania.
Wykres 24 Udział pojazdów z różnych województw w ogólniej liczbie parkujących samochodów
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Źródło: opracowanie własne
Wykres 25 Udział pojazdów z różnych powiatów województwa podkarpackiego w ogólniej liczbie parkujących samochodów,
zarejestrowanych w województwie podkarpackim
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Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z przedstawionych wykresów, samochody parkujące w strefie należą podróżnych z kilku
województw, jednak w zdecydowanej większości są to mieszkańcy województwa podkarpackiego (87%).
W tej grupie najliczniej reprezentowane są pojazdy z powiatów grodzkiego rzeszowskiego (51%) i ziemskiego
rzeszowskiego (24%), jednak nie można lekceważyć napływu podróżnych z innych powiatów, którzy stanowią
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¼ ogólnej liczby samochodów zarejestrowanych w województwie podkarpackim, poszukujących miejsc
parkingowych. Co charakterystyczne, podstawione wyżej wyniki uzyskane na podstawie badań bezpośrednich
wskazują na znacznie większy udział odwiedzających pochodzących z innych województw, niż wynika to
z przeprowadzonych badań ankietowych.
Taryfa
Proponuje się ustanowić opłatę za każdą godzinę parkowania na poziomie 2 zł. Minimalna opłata to 50gr za
15 minut. Całodzienne (ośmiogodzinne) parkowanie będzie zatem kosztowało 16 zł. Opłata powyższa miałaby
obowiązywać w godzinach 9:00 - 17:00 w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.
Możliwość realizacji płatności za pomocą biletów zakupionych w kiosku i brak określenia maksymalnej
długości jednorazowego parkowania dają możliwość nawet kilkudniowego postoju.
Pojazdy z identyfikatorami (naklejkami) osoby niepełnosprawnej mogłyby parkować bez ograniczeń na
dowolnym miejscu parkingowym. Konieczne jest również wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych
przy urzędach.
Obecna liczba miejsc wyznaczonych na gruntach miejskich w planowanej strefie wynosi 1146.
Zalety wprowadzenia tego wariantu:
1.

wprowadzenie tylko jednej strefy równa się przejrzystemu sposobowi naliczania i pobierania opłat;
należy przy tym stworzyć możliwość zakupu blankietów parkingowych na zapas, co skróci czas
wykonywania samej czynności uiszczania opłaty,

2.

przy cenie jednorazowego biletu komunikacji miejskiej na poziomie 2,40 zł. godzinowa stawka
parkowania nie powinna odstraszać potencjalnych klientów SPP,

3.

zawężenie płatnego parkowania do dni powszednich w godzinach 9:00 – 17:00 daje możliwość
bezpłatnego zaparkowania i załatwienia codziennych spraw w godzinach od 8:00 do 9:00, kiedy
większość sklepów lub urzędów jest już czynna, dodatkowo w godzinach 16:00 – 17:00 będzie
szansa na łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca parkingowego w celach nie związanych z pracą,

4.

dlatego, że jest to wariant „łagodny dla kierowców” można w nim ustanowić brak limitu abonamentów
przyznawanych mieszkańcom, firmom i instytucjom leżącym w strefie płatnego parkowania,

5.

dostęp do/ z komunikacji miejskiej zawsze znajduje się w zasięgu dojścia pieszego (w odległości nie
większej niż 500 metrów).

Wady wprowadzenia tego wariantu:
1.

opłata za każdą godzinę parkowania na poziomie 2 zł może być za mała, aby zmniejszyć liczbę osób
parkujących w śródmieściu Rzeszowa,

2.

w przypadkach opisanych powyżej może dojść do sytuacji, w której 20% miejsc parkingowych nie
będzie zawsze wolna; pamiętając o założeniach nowej polityki parkingowej, trzeba będzie w związku
z tym wprowadzić odpowiednią korektę taryfy opłat, która może wywołać oburzenie kierowców,

3.

wyznaczona strefa ma tylko jedną „naturalną” granicę – w postaci torów kolejowych - tylko od
północy,

4.

może dojść do znacznego obciążenia ruchem samochodowym obszarów graniczących z tak
wyznaczoną strefą płatnego parkowania.

Podsumowując: jest to dobry wariant do wprowadzenia na początku, w pierwszym etapie, aby przyzwyczaić
kierowców do strefy płatnego parkowania i np. po roku zastosować wariant 3 – bardziej restrykcyjny. Z uwagi
na „wprowadzający” charakter wariantu 2, przy określaniu jego założeń nie przewidziano wprowadzenia
sytemu informacji o dostępności miejsc parkingowych, a co za tym idzie uruchomienia tablic informacji
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dynamicznej odnoszących się do danych o zajętości miejsc, zbieranych w podsektorach. Takie rozwiązania
przewidziano w kolejnych etapach realizacji polityki parkingowej (por. wariant 3).

Wariant 3 .wersja „ostra”
W tym wariancie głównymi celami wprowadzenia strefy płatnego parkowania są uporządkowanie ruchu
i parkowania oraz ułatwienie znajdowania miejsca do zaparkowania. Zaostrzono kryteria opłat w strefie w celu
obniżenia liczby pojazdów w niej przebywających. Obszar płatnego parkowania został dodatkowo podzielony
na dwie podstrefy aby uniemożliwić kilku godzinny postój w rejonie ścisłego centrum jednocześnie go nie
eliminując z najbliższego otoczeniu śródmieścia. Dla każdej z nich przyjęto inny taryfikator. Z założenia, na
parkowanie wielogodzinne dozwolono tylko w podstrefie II. Opłaty, pełniąc funkcję czynnika odstraszającego,
powinny spowodować, że podaż miejsc będzie o 20% większa od szacowanego popytu. W efekcie
zastosowania tego wariantu ruch w centrum Rzeszowa powinien zostać znacząco ograniczony. Zmiany te
powinny doprowadzić do zmiany rodzaju potoków ruchu pasażerskiego i przeniesienia się części podróżnych
do komunikacji miejskiej. Jednocześnie dzięki zmniejszeniu się liczby parkujących, czas potrzebny do
znalezienia wolnego miejsca przez przeciętnego użytkownika powinien ulec znacznemu skróceniu.
W wariancie 3 przewidziano stworzenie systemu informacji o miejscach parkingowych, wykorzystującego
tablice informacyjne o zmiennej treści. Dlatego też ramach poszczególnych podstref przewidziano wydzielenie
mniejszych obszarów - sektorów. Posłużą one efektywniejszemu i szybszemu zbieraniu informacji na temat
zajętości miejsc parkingowych oraz ich przekazywaniu kierowcom poszukującym wolnych miejsc.
Poniższe tabele 56 i 57 prezentują proponowany przebieg granic poszczególnych podstref.
Tabela 56 Proponowany przebieg granic podstrefy I
Część miasta
Ulice graniczne
Północna
Tory kolejowe obok stacji Rzeszów
Główny, pomiędzy ulicami Krakowską i
Łączną
Południowa
Ulice
Zamkowa
i
Lubomirskich
(odcinek Zamkowa – Szopena)
Wschodnia
Ciąg ulic Szopena (od Lubomirskich),
ulice Targowa, Głowackiego, Batorego
(do Łącznej) oraz Łączna
Zachodnia
Ulica ks. Jałowego (od torów
kolejowych do ulicy Cieplińskiego) ciąg
ulic Cieplińskiego (od ulicy ks.
Jałowego) i ulicy płk. Lisa-Kuli (do ulicy
Zamkowej)

Ważniejsze obiekty objęte podstrefą
Dworzec Rzeszów Główny
Dworzec PKS
CH Ameryka
CH Europa II
Sąd Apelacyjny
Urząd Miasta
Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Komenda Miejska Policji
Poczta Głowna
Galeria Rzeszów
Kampus Uniwersytetu Rzeszowskiego

Źródło: opracowanie własne
Tabela 57 Proponowany przebieg granic podstrefy II
Część miasta
Ulice graniczne
Północna
I podstrefa i tory kolejowe pomiędzy
ulicami Łączną i Batorego.
Południowa
Trasa Zamkowa, ulica Hetmańska
pomiędzy placem Śreniawitów i ulica
Chodkiewicza, ulica Chodkiewicza od
Hetmańskiej do Staszica, ulica
Staszica od Chodkiewicza do
Chrzanowskiej, ulica Chrzanowska od
Staszica do Langiewicza.
Wschodnia
Rzeka Wisłok od Trasy Zamkowej do
ulicy Kopczyńskiego, ulica
Kopczyńskiego do ulicy Batorego.
Zachodnia
Tory kolejowe od ulicy ks. Jałowego do
ulicy Langiewicza

Ważniejsze obiekty objęte podstrefą
Urząd Marszałkowski
ZUS
Hala Targowa
Stary Cmentarz
Sąd Administracyjny
Stadion Podhalańczyk
Zakłady Zelmer
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 22 przedstawia granice strefy wg wariantu 3. Niebieskie linie wyznaczają I podstrefę, żółte zaś II
podstrefę.
Rysunek 22 Granice stref wariantu 3

Źródło: opracowanie własne na bazie ortofotomapy udostępnionej przez UM Rzeszowa

W niniejszym wariancie zasięg zewnętrznej granicy strefy płatnego parkowania został wyznaczony przede
wszystkim z uwzględnieniem naturalnych granic występujących w przestrzeni miasta. Należały do nich tory
kolejowe (granica północna i zachodnia) oraz dolina rzeki (granica wschodnia).
W granicach tak wyznaczonej strefy płatnego parkowania wyznaczono zasięg podstrefy I. W tym celu
wykorzystano godzinowe wartości wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej. Zostały one
sklasyfikowane zgodnie z przedziałami podanymi w opisie wariantu 2. Założono, iż do podstrefy I płatnego
parkowania należeć będą ulice, na których wykorzystanie powierzchni parkingowej przekracza 80% (pierwsza
i druga klasa współczynnika akumulacji) w ciągu przynajmniej 4 godzin. Wyznaczone w ten sposób granice
strefy zostały zaznaczone na planie Rzeszowa. Stanowiły one podstawę do wyznaczenia wstępnego
przebiegu granicy strefy. Został on następnie zmodyfikowany z uwzględnieniem dwóch kryteriów. Pierwszym
z nich było dążenie do zamknięcia spójnego przestrzennie obszaru granicami strefy. Drugie kryterium
stanowiły lokalizacje celów podróży w obszarze strefy. Ze względu na potrzebę wykreowania jednego,
spójnego obszaru strefy, włączono do niej również mniej obciążone parkującymi pojazdami ulice. Ulice
będące granicami strefy zostały do nich włączone w całości(obustronnie). W granicach podstrefy I znalazły się
najważniejsze cele podróży mieszkańców Rzeszowa.
Współczynnik rotacji posłużył do wyznaczenia godzin obowiązywania opłat i stanowił podstawę do
wprowadzenia limitu czasu parkowania, ponieważ w obszarze podstrefy I znajdują się ulice, na których
współczynnik rotacji w godzinach 8-16 jest na bardzo niskim poziomie. Najistotniejszym elementem
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podstrefy I jest ograniczenie maksymalnej długości czasu parkowania przy użyciu jednego biletu. Okresem
maksymalnym, na jaki można wykupić bilet, są 4 godziny (to m.in. oznacza, że osoby, których pojazdy
zajmują miejsce parkingowe dłużej niż przez cztery godziny, będą musiały udać się do swojego pojazdu
i zostawić tam bilet przedłużający czas parkowania).
Parametry podstrefy I
Średni współczynnik wykorzystania miejsc parkingowych dla tej podstrefy wynosi 74%. W poszczególnych
godzinach kształtuje się on jak to zostało przedstawione na wykresie 26.
Wykres 26 Średnia wartość współczynnika wykorzystania miejsc parkingowych w ujęciu godzinowych dla podstrefy I
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Źródło: opracowanie własne

Powyższy wykres przedstawiający średnią wartość wykorzystania miejsc parkingowych w ujęciu godzinowym
w podstrefie I uzasadnia wprowadzenie płatnego parkowania w godzinach 8-15, kiedy współczynnik
wykorzystania miejsc parkingowych jest największy i nawet mimo wartości uśrednionych dla wszystkich ulic
w podstrefie zbytnio zbliża się do poziomu nie jest zapewniającego 20% wolnych miejsc założonych w polityce
parkingowej. Do godziny 17, wskaźnik ten utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, co świadczy o zajętości
miejsc. Zbyt wczesne zakończenie obowiązywania opłat sprzyjałoby generowaniu dodatkowego ruchu
w czasie popołudniowego szczytu. Dlatego zdecydowano o wydłużeniu obowiązywania SPP do godziny 17.
Wskaźnik rotacji dobowej ze wszystkich miejsc parkingowych znajdujących się w obszarze strefy kształtuje się
na poziomie 256%. Świadczy to o niedużej wymianie pojazdów na miejscach parkingowych. Wskaźnik ten
najprawdopodobniej wzrośnie w godzinach obowiązywania SPP dając możliwość obsługi wszystkich
parkujących pojazdów w obrębie miejskich miejsc parkingowych.
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Wykres 27 Udział samochodów nielegalnie parkujących w ogólnej liczbie zaparkowanych pojazdów w podstrefie I
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Źródło: opracowanie własne

Dość wysoki udział nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w ogólniej liczbie parkujących (wykres 27)
świadczy o bezkarności kierowców popełniających wykroczenia w tym zakresie. Zakłada się, że
wprowadzenie SPP spowoduje większą kontrolę i w efekcie przyczyni się do uregulowania sytuacji
parkingowej w obrębie podstrefy.
Analizy dotyczące przeważającego czasu parkowania w granicach proponowanej podstrefy (I) wykazały,
iż największa część pojazdów zajmuje miejsca postojowe na okres nie dłuższy niż 1 godzina. Takie
samochody stanowią 42% wszystkich pojazdów (wykres 28). Dosyć duży jest jednak także udział pojazdów
parkujących długoterminowo, a więc cztery godziny i dłużej. Stanowią one około 1/3 wszystkich parkujących.
Powyższe wyniki różnią się od rezultatów badań ankietowych (przeprowadzonych w centrum Rzeszowa).
Największa część respondentów (35%) deklarowała w nich postój 5 godzinny, z pomiarów bezpośrednich
w podstrefie wynika natomiast, że takie osoby/pojazdy stanowią 25% badanych.
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Wykres 28 Procentowy udział samochodów parkujących daną liczbę godzin
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Źródło: opracowanie własne
Wykres 29 Liczba pojazdów parkujących określona liczbę godzin w kolejnych godzinach pomiaru
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Źródło: opracowanie własne
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Obok informacji o liczbie samochodów zajmujących miejsca parkingowe przez dany okres czasu, wykres 29
pozwala także na odczytanie, w których porach dniach wystąpiło największe nasilenie danego zjawiska.
Zgodnie z tym co napisano wcześniej, najliczniejszą grupę stanowią kierowcy parkujący do godziny. Uwagę
zwraca wyjątkowo duża liczba takich pojazdów w godzinach porannych, między godziną 7 a 8. Można
przypuszczać, że są to w dużej części samochody interesantów urzędów, udających się do nich przed
rozpoczęciem pracy. Wysoka jest także liczba pojazdów parkujących krótko w okresie późnego popołudnia.
Są to prawdopodobnie samochody osób dokonujących zakupów po pracy. Podobnie interpretować należy
wieczorny wzrost liczby pojazdów parkujących 2 i 3 godziny. Charakterystyczny kopułowy kształt
zaobserwowano natomiast w przypadku krzywych odpowiadających postojowi 6,7,8 i 9 godzinowemu. Liczba
pojazdów zajmujących miejsca parkingowe w okresie 6 i więcej godzin utrzymuje się na w przybliżeniu
zbliżonym poziomie w okresie 9-15. Są to najprawdopodobniej samochody podróżujących do pracy. Zjawisko
wielogodzinnego postoju jest niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania sytemu parkingowego miasta,
ponieważ utrudnia znalezienie wolnego miejsca osobom przyjeżdzającym do centrum miasta w ciągu dnia,
Aby zapobiec temu zjawisku zaleca się więc wprowadzenie limitu 4 godzin na jednorazowy zakup biletu
parkingowego.
Wykresy 30 i 31 prezentują strukturę pochodzenia samochodów przyjeżdżających do centrum Rzeszowa i
parkujących na terenie planowanej podstrefy I.

Wykres 30 Udział pojazdów z różnych województw w ogólniej liczbie parkujących samochodów (podstrefa I)
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Źródło: opracowanie własne
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Wykres 31 Udział pojazdów z różnych powiatów województwa podkarpackiego w ogólniej liczbie parkujących samochodów,
zarejestrowanych w województwie podkarpackim (podstrefa I)
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Jak wynika z wykresów kołowych 30 i 31 obiekty zlokalizowane w podstrefie I są celem podróżnych z kilku
województw. Przyjezdni spoza województwa podkarpackiego stanowią ok. 20%, przy czym udział tej grupy
odwiedzających, określony na podstawie ankiet jest znacznie niższy i wynosi ok. 2%. Z pomiarów
przeprowadzonych na miejscach parkingowych wynika, iż najliczniej reprezentowane są pojazdy
zarejestrowane województwie podkarpackim (80%). W tej grupie najliczniej reprezentowane są pojazdy
z powiatu grodzkiego rzeszowskiego (51%) i ziemskiego rzeszowskiego (24%). Napływ podróżnych z innych
powiatów stanowi ¼ ogólnej liczby osób poszukujących miejsc parkingowych spośród samochodów
z województwa podkarpackiego.
Proponowane taryfy
Ze względu na dużą liczbę pojazdów zajmujących miejsca parkingowe przez wiele godzin proponuje się
wprowadzić opłaty promujące parkowanie krótkookresowe. Takie opłaty powinny spowodować większą
rotację na miejscach parkingowych.

Tabela 58 Taryfa opłat Podstrefy I
godzina
1
2
3
4

opłata
2,5zł
3zł
2,5zl
2zł

Źródło: opracowanie własne

Cena pierwszej godziny została ustanowiona na poziomie jednorazowego przejazdu komunikacją miejską.
Stawka za drugą godzinę została zwiększona zgodnie z obowiązującym prawem. Stawki za następne godziny
parkowania są stopniowo zmniejszone, aby zbytnio nie obciążać osób, które naprawdę potrzebują parkować
w podstrefie I.
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W wariancie 3 w podstrefie I nie istnieje możliwość zakupu biletu parkingowego na dłuższy okres czasu niż 4
godziny. Pociąga to za sobą konieczność instalacji sieci parkomatów lub parkometrów. Tylko te rozwiązania
dają możliwość wyegzekwowania limitu czasu parkowania.
Minimalna opłata parkingowa wynosi 50 gr za 12 minut parkowania. Najdroższy bilet będzie kosztował 10 zł
i starczał na 4 godziny.
Opłata obowiązuje wg tego wariantu w I podstrefie obowiązywać powinna w dni powszednie, od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.
Pojazdy z identyfikatorami osoby niepełnosprawnej mogłyby parkować tylko i wyłącznie na miejscach dla nich
przeznaczonych. W podstrefie I znajdować się powinno 50 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Uprawnienia
wraz z identyfikatorami powinny być wydawane w Urzędzie Miasta na podstawie odpowiednich,
uprawniających do tego dokumentów.
W podstrefie I przewidziano możliwość wykupu abonamentów na parkowanie dla mieszkańców budynków
zlokalizowanych w jej obrębie. Liczba takich abonamentów byłaby jednak ograniczona, a sam abonament
powinien być płatny. Aby karta abonamentowa była wykorzystywania tylko w przypadku parkowania pod
domem (a nie w przypadku podróży do obiektów zlokalizowanych w innej części miasta) proponuje się aby
abonament obowiązywał tylko dla kilku, np. 3 parkometrów najbliższych miejscu zamieszkania.
Aby uniknąć zbyt wysokiego poziomu zajętości miejsc parkingowych w proponowanym wariancie nie
przewidziano możliwości wykupu abonamentów dla firm. Kierowcy z abonamentami mogliby zająć całą strefę
i nie zostałyby wtedy miejsca dla innych osób przyjeżdżających do centrum Miasta.
W podstrefie I znajdują się 1322 miejskie miejsca parkingowe. W celu zwiększenia liczby ogólnej liczby miejsc
parkingowych (na gruntach miejskich i prywatnych) należy rozważyć wprowadzenie ulg podatkowych dla firm
tworzących nowe parkingi na własnym terenie.
Z uwagi na konieczność zapewnienia aktualnej informacji o zajętości miejsc parkingowych proponuje się
podzielenie podstrefy na cztery sektory. Umożliwi to zarówno łatwiejsze i szybsze zbieranie danych
o dostępności miejsc jak i łatwiejsze ich odnalezienie przez poszukujących miejsca parkingowego kierowców.
Informacje o wolnych miejscach parkingowych będą przekazywane kierowcom poprzez tablice informacyjne –
w postaci znaków zmiennej treści, przez strony internetowe lub dedykowane aplikacje na telefon komórkowy.

Podstrefa II stanowi uzupełnienie podstrefy I. Jest to obszar dookoła podstrefy I i nie jest nigdzie przez nią
przerwany. W obszarze tej podstrefy znalazło się kilka istotnych z punktu widzenia mieszkańców obiektów,
takich jak np. Urząd Marszałkowski, ZUS, Hala Targowa. Usytuowane przy nich miejskie miejsca parkingowe
są obecnie zajmowane przez pracowników okolicznych instytucji, co znacznie utrudnia interesantom i klientom
dostęp do wymienionych wcześniej obiektów.
Podstrefa II oddziela podstrefę I od obszaru bez ograniczeń parkowania od południa, gdzie nie ma żadnej
naturalnej granicy. Poza komfortem parkowania dla mieszkańców, dodatkową korzyścią zastosowania strefy
buforowej jest rozłożenie parkujących samochodów interesantów podstrefy I na znacznie większym obszarze,
co poprawi w efekcie całą sytuacje parkingową w strefie płatnego parkowania. Większy obszar SPP oznacza
również większy udział komunikacji zbiorowej w transporcie do i z pracy.
Średni współczynnik wykorzystania miejsc parkingowych dla tej podstrefy wynosi 56%. Jego wartości w
poszczególnych godzinach pokazane są na wykresie nr 32.
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Wykres 32 Średnia wartość współczynnika wykorzystania miejsc parkingowych w ujęciu godzinowych dla podstrefy II
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Źródło: opracowanie własne

Powyższy wykres przedstawiający średnią wartość wykorzystania miejsc parkingowych w ujęciu godzinowym
w podstrefie II potwierdza jej buforowy charakter. Wprowadzenie płatnego parkowania w godzinach 8-17
umożliwi znalezienie wolnych miejsc kierowcom potrzebującym korzystać z całodniowego lub wielodniowego
parkowania. Jednocześnie ta podstrefa jest w stanie przyjąć ewentualny nadmiar pojazdów z I podstrefy.
W podstrefie II największe wykorzystanie miejsc ma miejsce w godzinach 8-15. Dodatkowe dwie godziny
płatne są podyktowane koniecznością zrównania okresu płatnego parkowania z podstrefą I oraz potrzebą
zapewnienia płynnego ruchu na arteriach prowadzących w kierunku południowym w godzinach
popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W przypadku zniesienia opłat w rejonie zajmowanym przez
podstrefę I, jej ulice zostałyby zapełnione samochodami osób, które nie znalazły lub z przyczyn finansowych
nie zaparkowały w podstrefie I.
Wskaźnik rotacji dobowej obliczony na podstawie danych ze wszystkich miejsc parkingowych znajdujących
się w obszarze podstrefy kształtuje się na poziomie 211%. Wartość, ta kształtuje się na niskim poziomie z
punktu widzenia popytu. Patrząc od strony podaży jest ona, na właściwym poziomie. Po wprowadzeniu SPP
i przejęciu pojazdów parkujących długoterminowo, parkujących obecnie na terenie planowanej podstrefy I,
wskaźnik ten najprawdopodobniej pozostanie na takim samym poziomie.
Stosunek pojazdów zaparkowanych nielegalnie do zaparkowanych prawidłowo pokazuje wykres nr 33.
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Wykres 33 Udział samochodów nielegalnie parkujących w ogólnej liczbie zaparkowanych pojazdów w podstrefie II
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Źródło: opracowanie własne

Udział parkujących nielegalnie w ogólnej liczbie zaparkowanych pojazdów dla podstrefy II oscyluje wokół
10%. Świadczy to o tym, że co dziesiąty użytkownik tego rejonu nie parkuje swojego pojazdu w sposób
prawidłowy. Przy stosunkowo niższym niż w podstrefie I, wykorzystaniu powierzchni miejsc parkingowych tak
duża liczbą kierowców nierespektujących przepisów świadczy o braku wystarczającej kontroli ze strony służb
miejskich. Potrzeba uporządkowania tej sytuacji jest kolejnym uzasadnieniem wprowadzenie SPP na tym
obszarze. Wprowadzenie służby nadzorującej SPP do podstrefy II uporządkuje tę przyszłą strefę buforową
i zwiększy komfort życia mieszkańców, a także najprawdopodobniej uatrakcyjni usługi świadczone na terenie
podstrefy.
Analizy dotyczące przeważającego czasu parkowania w granicach proponowanej podstrefy II wykazały,
że największa część pojazdów zajmuje miejsca postojowe na okres nie dłuższy niż 1 godzina. Takie
samochody stanowią 47% wszystkich pojazdów (patrz wykres 34). Niższy niż w podstrefie I jest jednakże
udział pojazdów parkujących cztery godziny i dłużej. Stanowią one około 27% wszystkich parkujących. W
kwestii długości czasu postoju rozbieżności między uzyskanymi dla podstrefy II rezultatami a obrazem
wynikającym z ankiet są większe niż w przypadku podstrefy I
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Wykres 34 Procentowy udział samochodów parkujących daną liczbę godzin
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Wykres 35 Liczba pojazdów parkujących określona liczbę godzin w kolejnych godzinach pomiaru (podstrefa II)
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Źródło: opracowanie własne

Na wykresie 35 można prześledzić liczbę parkujących pojazdów należących do kierowców pracujących
w obszarze podstrefy (czas parkowania 8-9 godzin). Choć liczba takich samochodów nie jest jednak tak duża
jak w przypadku poprzednich stref, w ogólnym ujęciu podstrefa (II) jest zdominowana przez pojazdy parkujące
długoterminowo. Samochody zaparkowane na krótkie okresy czasu, do trzech godzin były widoczne
przeważnie do godziny 10 i po godzinie 16. W środku dnia strefa była obciążona przez pojazdy pozostawione
na 4-6h w sposób nierównomierny. Najprawdopodobniej ruch tych pojazdy znalazł odzwierciedlenie we
współczynniku rotacji.
Na kolejnych wykresach 36 i 37 przedstawiono strukturę pochodzenia samochodów parkujących
w podstrefie II.
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Wykres 36 Udział pojazdów z różnych województw w ogólniej liczbie parkujących samochodów (podstrefa II)
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Wykres 37 Udział pojazdów z różnych powiatów województwa podkarpackiego w ogólniej liczbie parkujących samochodów,
zarejestrowanych w województwie podkarpackim (podstrefa II)
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Jak wynika z powyższych wykresów kołowych (18 i 19), obiekty w podstrefie II są celami podróży osób z kilku
województw, przy czym udział samochodów z województwa podkarpackiego wynosi 90% i jest on około 5
razy większy, niż wynika to z przeprowadzonej ankiety. W tej grupie znalazły się przede wszystkim pojazdy
przybywające z powiatu grodzkiego rzeszowskiego (54%) i ziemskiego rzeszowskiego (25%). Napływ
podróżnych z innych powiatów stanowi 20% ogólnej liczby poszukujących miejsc parkingowych i jest
najmniejszy w porównaniu z pozostałymi omawianymi w tym rozdziale strefami.

129

Polityka Parkingowa Miasta Rzeszowa i kierunki jej realizacji do roku 2025
Proponowane taryfy
W podstrefie II proponuje się wprowadzić opłatę za każdą godzinę parkowania w wysokości 2 zł. Minimalna
opłata to 50 gr za 15 minut. Opłata obowiązywałaby w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 - 17:00. Tak więc całodzienne parkowanie będzie kosztowało 18 zł.
Opłaty byłyby wnoszone, podobnie jak w podstrefie I, za pomocą parkomatów.
Pojazdy z identyfikatorami (naklejkami) osoby niepełnosprawnej mogłyby parkować bez ograniczeń na
dowolnym miejscu parkingowym bezpłatnie.
W podstrefie II proponuje się wyróżnienie 2 podsektorów na potrzeby systemu informacji o zajętości miejsc
parkingowych.
Przyjmując obecną liczbę miejsc parkingowych jako niezmienną w momencie utworzenia SPP, w tej
podstrefie znalazłoby się 645 miejsc.
Zalety wprowadzenia wariantu 3:
1.

jego wdrożenie poprawi sytuację parkingową mieszkańców, gdyż w sposób szybszy i łatwiejszy będą
w stanie znaleźć wolne miejsca parkingowe przy użyciu systemu informowania kierowców o wolnych
miejscach parkingowych.

2.

parkomaty są szansą na stworzenie wiarygodnego systemu informacji o dostępnych miejscach
w strefie, przy podziale na 6 sektorów (cztery sektory znajdą się w podstrefie I, a w podstrefie II dwa).

3.

wprowadzenie maksymalnego czas parkowania, wynoszącego 4 godziny, powinno zniechęcać
mieszkańców do dojeżdżania do pracy własnymi samochodami i zachęcać do korzystania ze
środków publicznego transportu miejskiego.

4.

wyznaczone strefy mają z trzech stron „naturalne” granice, a od południa strefę buforową.

Mimo licznych zalet, proponowane rozwiązanie cechuje się również pewnymi wadami:
1.

proponowane rozwiązanie wiąże się z wprowadzeniem dość skomplikowanego systemu płatności
i z wyznaczeniem dwóch podstref - ugruntowanie tego systemu w świadomości mieszkańców
i przejezdnych, a także wyuczenie się zasad parkowania, może okazać się procesem
czasochłonnym.

2.

zgodnie z przyjętymi założeniami oraz z uwagi na małą ogólną liczbę miejsc parkingowych
w podstrefie konieczne jest wprowadzenie limitu stałych abonamentów dla mieszkańców, powinno to
zapewnić większą skuteczność proponowanego rozwiązania, ale może być postrzegane jako
uciążliwe przez stałych mieszkańców.

3.

proponowany system pobierania opłat wymaga zainstalowania drogich urządzeń – parkomatów.

6.3 Propozycja wariantu optymalnego
Autorzy niniejszego opracowania rekomendują wprowadzenie wariantu 3.
Wariant ten spełnia wszystkie przesłanki do poprawy sytuacji transportowej w Rzeszowie w ciągu najbliższych
lat. Jest zgodny ze Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2015 - 2025
i zaktualizowanymi kierunkami polityki parkingowej miasta.
Powinien on także przynieść najlepsze efekty w zakresie ograniczenia liczy pojazdów indywidualnych
w centrum Rzeszowa, a co za tym idzie zwiększenie popytu na transport komunikację miejską.
Najważniejszym elementem wprowadzania wariantu 3 jest ograniczenie okresu ważności wykupionego biletu
parkingowego, a co za tym idzie zwiększenie poziomu rotacji na miejscach parkingowych. Podobnie jak
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w przypadku wariantu 2, także faktem wprowadzenia proponowanego wariantu jest znaczące skrócenie czasu
potrzebnego na znalezienie wolnego miejsca parkingowego zarówno przez przyjeżdżających do strefy jak
i dla jej mieszkańców.
Granice stref mają w większości przypadków charakter naturalny. Od południa i południowego zachodu,
stworzono strefę przejściową, która sama w sobie stanowi pewną barierę pomiędzy dużym ograniczeniem,
a brakiem ograniczenia.
Wprowadzenie dwóch podstref wiąże się z koniecznością właściwego ich oznakowania i zaznajomienia
użytkowników i osób kontrolujących poprawność parkowania w obrębie stref z obowiązującymi granicami stref
oraz tabelami opłat.
Wariant 3 ma duże szanse wprowadzić równowagę pomiędzy podażą a popytem na miejsca parkingowe
podczas wszystkich 9 godzin dziennie, kiedy naliczane są opłaty. Przy wprowadzeniu wariantu 2 może być to
nieosiągalne, ponieważ koszt 2zł za godzinę parkowania może być łatwo akceptowalny przez zbyt dużą część
kierowców. Jednocześnie, przy cenie jednorazowego biletu komunikacji miejskiej na poziomie 2,40 zl
godzinowa stawka parkowania (2,50 zł) nie powinna odstraszać osób potrzebujących rzeczywiście
zaparkować w strefie. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób przyjeżdzających do
centrum Rzeszowa (por. podrozdział 4.3). Na opłatę za pierwszą godzinę parkowania na poziomie 2,5 zł
zgodę wyraziło 64% ankietowanych.
Parkowanie w dni powszednie w godzinach 8:00 – 17:00 daje możliwość łatwiejszego znalezienia miejsca do
zaparkowania w czasie funkcjonowania urzędów i sklepów jednocześnie nie ograniczając parkowania
wieczorem, kiedy większość podróży związana jest z rozrywką i odpoczynkiem. Ustalenie takiego okresu
obowiązywania strefy jest częściowo zgodne z opinią mieszkańców wyrażoną w ankiecie. Respondenci
wskazali, iż płatne parkowanie powinno obejmować przedział godzinowy 9-17. Wydłużenie funkcjonowania
strefy o godzinę poranną (8-9) jest jednak wskazane ze względu na parkujących pracowników urzędów i
jednocześnie poszukujących miejsc do zaparkowania interesantów urzędów.
Syntetyczne podsumowanie obu analizowanych wariantów w formie porównania najistotniejszych elementów
nowej polityki parkingowej zawiera poniższa tabela 59.
Tabela 59 Porównanie wariantów 2 i 3
Czynnik
Wariant 2.
Wielkość obszaru strefy
Tylko część badanego obszaru
płatnego parkowania
Struktura strefy
Liczba miejsc w strefie (wg
stanu obecnego)
Stymulacja rotacji

Obszar jednolitych zasad i procedur
1146

Opłata za parkowanie

Taryfa liniowa przez cały dzień, godzina
parkowania: 2 zł

Minimalna opłata za
parkowanie
Maksymalny czas
parkowania w strefie
Czas obowiązywania opłaty

Minimalna opłata to 50gr za 15 minut

Sposób dokonywania opłat
Wyłączenia spod obowiązku
uiszczania opłat za
parkowanie
Limit abonamentów
przyznawanych stałym

Czynnik bez większego znaczenia

Brak limitu
Dni powszednie, od poniedziałku do piątku;
w godzinach 9:00 - 17:00
Możliwość realizacji płatności za pomocą
biletów zakupionych w kiosku
Pojazdy z identyfikatorami (naklejkami)
osoby niepełnosprawnej mogą parkować
bez ograniczeń na dowolnym miejscu
Bez limitu

Wariant 3.
Cały badany obszar, zgodny z przyjętymi
wcześniej przez Miasto założeniami polityki
parkingowej
Wyróżnienie I i II podstrefy
1322 w I podstrefie i 645 w II podstrefie –
łącznie 1967
Duże znaczenie dla regulacji obciążenia
miejsc parkingowych w I podstrefie
W I podstrefie taryfa nieliniowa według
schematu: 1. godzina – 2,5 zł, 2. godzina –
3 zł, 3.godzina 2,5zł i 4. godzina 2zł; ; w II
podstrefie taryfa liniowa przez cały dzień,
godzina parkowania: 2 zł
Minimalna opłata parkingowa to 50 gr za 12
minut parkowania
4 godziny w I podstrefie, brak limitu w II
podstrefie
Dni powszednie, od poniedziałku do piątku;
w godzinach 8:00 - 17:00
Płatność przy pomocy parkomatów
Pojazdy z identyfikatorami (naklejkami)
osoby niepełnosprawnej; w I podstrefie
zakłada się wyznaczenie określonej liczby
miejsc parkingowych tej grupy użytkowników
W I podstrefie limit na poziomie 20%
wszystkich miejsc parkingowych
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mieszkańcom strefy
Źródło: opracowanie własne

Wprowadzając system płatnego parkowania należy liczyć się z protestami mieszkańców. Prawdopodobnie
będą okazywać swoje oburzenie niezależnie od wysokości wprowadzonych opłat i zakresu podstref. Dlatego
wydaje się logiczne, by od razu zastosować wariant, który z punktu widzenia mieszkańców może być
najdroższy, ale z punktu widzenia miasta – najskuteczniejszy.
Wprowadzenie stref będzie stanowiło stymulację dla posiadaczy nieruchomości w strefie do wydzielenia
i zamknięcia własnych parkingów, co w przyszłości pokaże, jaki jest rzeczywisty popyt na miejsca parkingowe
w tym rejonie.
Zaleca się dokonanie analiz kontrolnych po roku od wprowadzenia strefy płatnego parkowania celem
dokonania ewentualnych korekt w funkcjonowaniu strefy.
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7 Plan drugiej części pracy

Planuje się, że II część niniejszej pracy stanowiąca opis Polityki parkingowej miasta Rzeszowa składać się
będzie z następujących części:
1.

Główne założenia polityki parkingowej

2.

Organizacja systemu parkowania miasta Rzeszowa
a.

Ogólne założenia systemu parkowania

b.

Projekt stref płatnego parkowania i polityki taryfowej

c.

Normatywy parkingowe

d.

Lokalizacja i sposób organizacji parkingów dla samochodów osobowych
i. Centrum
ii. Strefa pośrednia
iii. Obrzeża miasta

e.

Lokalizacja i sposób organizacji parkingów dla samochodów ciężarowych, w tym
przewożących materiały niebezpieczne

f.

Lokalizacja i sposób organizacji parkingów dla autokarów turystycznych

g.

Lokalizacja i sposób organizacji parkingów oraz czasowych, dodatkowych miejsc
postojowych przy obiektach specjalnych

3.

h.

Parkingi i wypożyczalnie rowerów

i.

System dynamicznej informacji o wykorzystaniu miejsc parkingowych

System wdrażania polityki parkingowej miasta
a.

Harmonogram wdrażania

b.

Analiza ryzyka wraz z działaniami zapobiegawczymi

c.

Założenia do wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

4.

Zmiany w dokumentach strategicznych wynikających z przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta
Rzeszowa

5.

Wyniki konsultacji społecznych Polityki parkingowej Miasta Rzeszowa.
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Załącznik 1 Mapa potoków ruchu
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Załącznik 2 Instrukcja pomiarowa
Przedmiotem badania jest
Śródmieścia Rzeszowa.

rozpoznanie

wykorzystania

miejsc

parkingowych

w obszarze

1. Badanie należy prowadzić we wskazanych punktach pomiarowych (miejscach
parkingowych w ciągach ulic lub na parkingach) poprzez zapisywanie pełnych numerów
rejestracyjnych tam zaparkowanych samochodów.
2. Badanie należy prowadzić w cyklu godzinnym (tzn. jeden obchód strefy parkowania
powinien trwać nie dłużej niż godzinę) w godzinach 07.00-19.00 – razem 12 cykli.
3. Mapa z trasą badania i lokalizacją miejsc parkingowych jest załącznikiem do niniejszej
instrukcji.
4. Badaniem należy objąć zarówno samochody, które w czasie pomiaru zajmują dane
miejsca parkingowe, jak również te wjeżdżające lub wyjeżdżające z miejsc parkingowych.
5. Wyniki obserwacji należy zapisywać w Arkuszu Pomiarowym na odrębnym arkuszu dla
każdej wyznaczonej ulicy bądź parkingu (arkusz jest załącznikiem do niniejszej instrukcji).
6. W Arkuszu Pomiarowym należy wpisywać:
a. Numer arkusza – dla każdej badanej ulicy/parkingu należy założyć odrębny arkusz
i nadać mu nowy numer, po znaku „/” należy wpisać 1, w przypadku większej
liczby miejsc parkingowych i konieczności użycia kolejnych arkuszy należy po
znaku „/” wpisywać kolejne numery,
b. Obserwator – należy wpisać swoje imię i nazwisko,
c.

Warunki pogodowe – należy zwięźle opisać warunki pogodowe w momencie
realizacji pomiarów,

d. Lokalizacja/ strefa – wpisać oznaczenie strefy A, B, C lub D zgodnie z
oznaczeniem na mapie,
e. Lokalizacja/ ulica – wpisać nazwę ulicy, na której prowadzony będzie pomiar, lub
nazwę ulicy, przy której zlokalizowany jest parking, na którym będzie prowadzony
pomiar,
f.

Od skrzyżowania, do skrzyżowania – podać nazwy ulic, pomiędzy którymi
prowadzony będzie pomiar,

g. Oszacowanie ile samochodów… - proszę trakcie pomiaru policzyć/ oszacować
(bez zapisywania numerów tablic rejestracyjnych) ile samochodów było
zaparkowanych poza miejscami, na których dokonywany był pomiar, np. na
trawnikach, na chodnikach, w bramach itp.,
h. Ulica od – do – należy wpisać (pionowo) nazwę ulicy, na której realizowany był
pomiar i podać punkty początku i końca pomiaru,
i.

Liczba m.p. – po dokonaniu pomiaru należy zliczyć wszystkie wiersze arkusza, w
których przynajmniej jeden przedział czasowy został wypełniony i wpisać
wyliczoną w ten sposób liczbę miejsc parkingowych (m.p.).

W przypadku pustych miejsc parkingowych w badanym okresie należy pozostawić
odpowiednie pola puste.
7. Po przeprowadzeniu badania terenowego należy wypełnić Arkusze Pomiarowe w formie
elektronicznej poprzez naniesienie zebranych w trakcie pomiaru danych do arkusza Excel.
8. Arkusze Pomiarowe w formacie Excel należy przekazać do ECORYS Polska Sp. z o.o.
pocztą elektroniczną na adres cezary.golebiowski@ecorys.pl
9. Badanie nadzoruje bezpośrednio pani Aleksandra Bartyś
Przekazanie tabeli jest jednoznaczne
przeprowadzonego badania.

ze

złożeniem

oświadczenia

o

rzetelności
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Załącznik 3 Wzór arkusza pomiarowego
POMIAR PARKOWANIA
OBSERWATOR:

Numer arkusza:

Dominika Baran

Data pomiaru:

Warunki pogodowe (szacunkowa
temperatura, opady deszczu, opady
śniegu)

LOKALIZACJA

Strefa:

Od skrzyżowania z ulicą:

Ulica:

Do skrzyżowania z ulicą:
Oszacowanie ile samochodów parkuje na ulicy poza wyznaczonymi miejscami (wpisywać poniżej):

POMIAR
Okres pomiaru
Ulica od-do

07:00-08:00
Liczba
m.p.

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00 14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

PROSZĘ WPISYWAĆ PEŁNY NUMER REJESTRACYJNY
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Załącznik 4 Instrukcja prowadzenia ankiety
INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA ANKIETY
Ankietę należy przeprowadzić na terenie projektowanej strefy płatnego parkowania (strefy A, B, C, D zgodnie
z przekazanymi wcześniej mapami), tzn. w rejonie gdzie wcześniej były prowadzone pomiary parkowania.
Ankietę należy przeprowadzić wśród osób parkujących na parkingach w śródmieściu Rzeszowa, .na
parkingach galerii handlowych takich jak Galeria Rzeszów (ul. Słowackiego 16), Galerie Europa II (Al.
Piłsudskiego 34) i Ameryka (Al. Piłsudskiego 40), Galeria Center Park (Pl. Wolności), jak również na
parkingach przed urzędami – marszałkowskim (Al. Ł. Cieplińskiego 4), wojewódzkim i starostwem (ul.
Grunwaldzka 15), Urzędem Miasta (biura przy ul. Targowej 1 oraz ul. Słowackiego 22 i 24).
Wywiad należy rozpocząć słowami:
…Dzień dobry, nazywam się ………………………. i reprezentuje firmę ECORYS Polska, która na zlecenie
Urzędu Miasta Rzeszowa opracowuje politykę parkingową miasta.
W celu zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego w centrum miasta jak również ułatwienia znalezienia
wolnego miejsca do zaparkowania samochodu, Miasto planuje wprowadzenie w centrum płatnych stref
parkowania. Ankieta, którą przeprowadzamy służy poznaniu Państwa preferencji komunikacyjnych jak również
zebraniu Państwa opinii w sprawie wprowadzenia stref parkowania.
Ankieta składa się z 13 pytań, a jej przeprowadzenie nie zajmie nam więcej niż 6 minut. Czy zgadza się Pan/
Pani na przeprowadzenie takiej ankiety?...
Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna - należy przeprowadzić ankietę.
Czy jest pan Pan/Pani posiadaczem samochodu osobowego?
Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna - należy dalej prowadzić ankietę.
Ankietę należy rozpocząć od potwierdzenia czy respondent jest użytkownikiem prywatnego samochodu. Jeśli
tak to można przeprowadzić ankietę.
W kratkach przy poszczególnych pytaniach i odpowiedziach należy zaznaczyć odpowiedź, z którą zgadza się
ankietowany.
Pierwsze 3 pytania służą określeniu profilu ankietowanego. Należy zadać następujące pytania:
2.

Jaki jest cel Pana/ Pani przyjazdu? – przyjazd do pracy, przyjazd do szkoły, na uczelnię, przyjazd w
celach odpoczynku, relaksu – np. do kina, do teatru, na koncert itp., w celach turystycznych (będą to
zazwyczaj osoby spoza Rzeszowa), w celu załatwienia swoich prywatnych spraw, w innym celu

3.

Skąd Pan/ Pani przyjechał(a)?

Kolejne 5 pytań służy poznaniu preferencji komunikacyjnych i parkingowych. Należy zadać następujące
pytania:
4.

Jakim środkiem transportu Pan/ Pani przyjechał?

Pytanie 7 należy poprzedzić następującym pytaniem: Czy korzysta Pan/ Pani z komunikacji zbiorowe?
Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna należy zadać pytanie:
5.

Jak często korzysta Pan/ Pani z komunikacji zbiorowej?

Jeżeli z pytania poprzedniego wynika, że ankietowany podróżuje głównie samochodem prywatnym należy
zadać pytania 8, 9 i 10
6.

Czy parkuje Pan/ Pani w centrum Miasta?

7.

Czy parkuje pan/ Pani w planowanej strefie płatnego parkowania? chodzi o obszar, który może
zostać objęty strefą płatnego parkowania otoczony od północy torami kolejowymi, od wschodu
rzeką Wisłok, od południa ulicami Trasa Zamkowa, Lenartowicza, Chodkiewicza, Dąbrowskiego,
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Chrzanowskiej, Langiewicza i od zachodu torami kolejowymi (jeżeli będzie taka potrzeba – można
pokazać mapy A, B, C i D).
8.

.Na jak długi okres czasu Pan/ Pani parkuje w obecnym miejscu?

Kolejne 5 pytań (9, 10, 11, 12 i 13) służy poznaniu opinii ankietowanego na temat wprowadzenia płatnych
stref parkowania w śródmieściu Rzeszowa. W trakcie wywiadu należy wyraźnie podkreślić, że
wprowadzenie płatnych stref parkowania ma ułatwić ankietowanemu znalezienie miejsca do
zaparkowania w centrum Rzeszowa.
Należy odczytać ankietowanemu całą treść każdego pytania, a następnie zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Po przeprowadzeniu ankiety należy podziękować ankietowanemu za poświęcony czas i udzielenie
odpowiedzi.
Następnie należy sprawdzić, czy w arkuszu ankiety zaznaczono wszystkie uzyskane odpowiedzi i ewentualnie
uzupełnić braki. Należy także w polach w prawym górnym rogu podać datę, czas i miejsce przeprowadzonej
ankiety oraz swoje imię i nazwisko.
Po zakończeniu wszystkich ankiet w terenie należy przepisać ich wyniki do formularzy elektronicznych
znajdujących się pod adresem
http://www.wiedzadlafirm.pl/customers/surveys/1099/answer_sheets/new?otok=655620d7df2df1c94a34cbf6f2
3992eee1257637
Jedna ankieta musi być zapisana na jednym formularzu. Formularze należy przesłać najpóźniej w dniu
następnym po przeprowadzeniu ankiet.
Zaakceptowanie formularza i przesłanie do ECORYS Polska jest równoznaczne z oświadczeniem o
poprawnym przeprowadzeniu ankiety i zgodnym z prawdą odnotowaniu wszystkich odpowiedzi
ankietowanego.
W przypadkach trudnych bądź niejasnych proszę kontaktować się z Cezarym Gołębiowskim (ECORYS
Polska) – tel. 790 626 149.

Potwierdzenia, że wykonują Państwo ankiety na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa może udzielić
pan Andrzej Zimny - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu
Miasta Rzeszowa, tel. 17 875 45 53.
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Załącznik 5 Wzór ankiety
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ECORYS Polska Sp. z o.o.
2/4/6 Łucka
00-845 Warszawa
Polska
T 022 339 36 40
F 022 339 36 49
E ecorys@ecorys.pl
W www.ecorys.pl

