
Strefa Płatnego Parkowania oraz Miejskie Płatne 
Parkingi na terenie Miasta Konina



Cel Strefy Płatnego Parkowania

Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych,
jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia
rotacji pakujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej
polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia
dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub
wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.



Cel Strefy Płatnego Parkowania

• zmniejszenie deficytu wolnych miejsc parkingowych,

• zwiększenie rotacji parkingowej,
• zapewnienie wygody oraz bezpieczeństwa użytkowników obsługujących urządzenia służące 

do poboru opłat za parkowanie,
• uporządkowanie sytuacji parkingowej,
• polepszenie warunków ruchowych dla pieszych,
• zwiększenie atrakcyjności śródmieścia,

• zwiększenie wpływów lokalnych handlowców i przedsiębiorców,

• kształtowanie właściwych zachowań komunikacyjnych kierowców,

• zmiana środka lokomocji części mieszkańców np. na rower, komunikację publiczną,

• poprawa czystości powietrza w mieście oraz zmniejszenie poziomu hałasu.



Opis stanu istniejącego 

Strefa Płatnego Parkowania w Koninie została wprowadzona na podstawie Uchwały Rady Miasta nr 248 z dnia
30.11.2012r.

Obszar strefy z upływem lat ulegał rozszerzeniu oraz zmianom zasad funkcjonowania i pobierania opłat.

Konińska Strefa Płatnego Parkowania zaopatrzona jest w 681 miejsc parkingowych.



Opis stanu istniejącego 

Pobór opłat w strefie płatnego parkowania odbywa się od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9:00 do 17:00.

Natomiast pobór opłat na Miejskich Płatnych Parkingach odbywa się:

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach

od 7:00 do 13:00 (na parkingach nr 1 i nr 2 przy ul. 11 Listopada),

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (na parkingu nr 3 przy

ul. Chopina).



Opis stanu istniejącego 
ul. Dworcowa 
odcinek od ulicy Aleje 1 Maja do ulicy Kolejowej 
- 82 miejsca, 
Aleje 1 Maja
odcinek od ulicy Kleczewskiej do ulicy 
Dworcowej  
- 74 miejsca, 
ul. Energetyka 
odcinek od ulicy Kolejowej do Alei 1 Maja 
– 37 miejsc, 
ul. Chopina 
– 139 miejsc, 
ul. Zakładowa
– 90 miejsc, 
ul. 11 Listopada 
– 97 miejsc,



Rys. Istniejąca SPP i MPP – strona północna



Rys. Istniejąca SPP i MPP – strona pólnocna



Plac Zamkowy 

– 56 miejsc, 

ul. 3 Maja 

odcinek od Placu Wolności do ul. Kościelnej 

– 42 miejsca, 

ul. Wiosny Ludów 

– 13 miejsc, 

Plac Wolności 

– 46 miejsc, 

ul. Wojska Polskiego

odcinek od mostu Toruńskiego do Placu Wolności  

– 5 miejsc, 



Rys. Istniejąca SPP i MPP – strona południowa



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej
W ramach projektu dokonano wizji lokalnej w Koninie podczas, której zainwentaryzowano stan
istniejący w granicach planowanego poszerzenia SPP. Skupiono się przede wszystkim na zakresie
istniejącego parkowania oraz sposobie parkowania.

Dodatkowo, przeanalizowano w terenie możliwy zakres strefy płatnego parkowania pod kątem
szczelności i funkcjonalności.

Podczas pomiarów określono ilość miejsc parkingowych oraz badano liczbę wolnych i zajętych
miejsc postojowych w granicach istniejącej oraz planowanej strefy płatnego parkowania. Badania
wykonano zarówno dla miejsc ogólnodostępnych oraz dla miejsc przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.

Pomiary parkingowe wykonywano w dniach:

· 18, 23 i 24 marca 2021r. w północnej części miasta.

· 16, 17 i 25 marca 2021r. w południowej części miasta



Rys. Zakres badań parkingowych wykonanych w północnej części miasta (nowy Konin)



Rys. Zakres badań parkingowych wykonanych w południowej części miasta (Starówka)



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej

Analizując poniżej przedstawione wyniki wykonanych pomiarów parkingowych, należy
również wziąć pod uwagę to, że pomiary parkingowe wykonano w czasie
obowiązującego stanu epidemicznego w Polsce związanego z obecnością wirusa
SARS-CoV-2 (COVID-19). Taki stan rzeczy może spowodować, że przeprowadzone
pomiary mogą przedstawiać zaniżone wyniki. Może być to spowodowane
obowiązującymi obostrzeniami związanymi z ograniczeniami funkcjonowania
poszczególnych branż gospodarki (jak np. zamknięcie restauracji, hoteli, punktów
usługowo-handlowych itp.) lub przejście na tryb pracy zdalnej w wielu
przedsiębiorstwach i zakładach pracy oraz zdalny tryb prowadzenia zajęć w szkołach.



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej
W ramach badań określono wielkość akumulacji na poszczególnych ulicach.
Całkowita liczba dostępnych miejsc postojowych w obszarze analizy dla osiedla
Nowy Konin wynosi 1115, natomiast na Starówce 623.
W czasie trwania pomiarów, wykazano, że na całym analizowanym obszarze występuje wysokie
obłożenie miejsc postojowych, co sprzyja występowaniu anarchii parkingowej.
Na całym analizowanym obszarze Nowy Konin odnotowuje się stałe, wysokie obłożenie miejsc
parkingowych, charakteryzujące się tendencją malejącą w ciągu dnia. Odnotowano sytuację
wyczerpania podaży miejsc parkingowych w obszarze ulic Dworcowej, Bydgoskiej, Powstańców
Wielkopolskich, Traugutta, Powstańców Styczniowych. Natomiast poziom obłożenia w obszarze
Starówka jest nieco mniejszy, lecz w dalszym ciągu na bardzo wysokim poziomie, powodujący
wyczerpanie podaży miejsc parkingowych w obszarze ul. Bankowej, J. Kilińskiego, PCK oraz
Gwoździarskiej. Nie można jednoznacznie stwierdzić zależności poziomu obłożenia od pory dnia, gdyż
w każdym z analizowanych dni sytuacja wyglądała odmiennie. Poziom obłożenia w analizowanym
obszarze jest najwyższy w środkowej części dnia.



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej
Tab. Akumulacja pojazdów  w północnej części miasta (Nowy Konin)



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej
Tab. Akumulacja pojazdów  w południowej części miasta (Starówka)



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej
Na poniższych przykładowych zdjęciach przedstawiono sytuację panującą w analizowanym obszarze planowanej strefy płatnego parkowania:



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej



Analiza istniejącej sytuacji parkingowej

Wprowadzając narzędzie w postaci opłaty za parkowanie regulujące stosunek popytu do podaży
miejsc postojowych powinny ulec zmianie parametry parkowania. Przede wszystkim zmniejszeniu
ulegnie akumulacja parkowania, tym samym zmniejszy się deficyt wolnych miejsc postojowych.
Zdecydowanie łatwiej i szybciej będzie znaleźć wolne miejsce postojowe bliżej punktu
zainteresowania, a przede wszystkim znacznie zmniejszy się problem z nielegalnym parkowaniem,
rozjeżdżaniem trawników, niebezpiecznym parkowaniem na chodniku itp..
Przy dostępie do wolnych miejsc postojowych kierowcy nie muszą łamać przepisów ruchu
drogowego i mają możliwość pozostawienia pojazdu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i wzajemnego szacunku uczestników ruchu. Należy pamiętać, że zmiana wskaźników parkowania
po wprowadzeniu opłat zależy głównie od wysokości przyjętej stawki.



Propozycja rozszerzenia SPP 
W centrach miast od wielu lat rośnie zatłoczenie spowodowane rozwojem motoryzacji. Sieć ulic
w mieście często nie jest w stanie pomieścić nadmiernej ilości pojazdów samochodowych, szczególnie
w okresie szczytów komunikacyjnych. Nadmierna ilość samochodów przekłada się bezpośrednio na
problemy z dostępnością wolnych miejsc postojowych. W 2019 roku w Koninie zarejestrowanych było
ponad 620,5 pojazdów osobowych na każdy 1000 mieszkańców. W innych polskich miastach sytuacja
jest jeszcze gorsza, zgodnie z danymi GUS z dnia 31.12.2016 r.:
w Warszawie jest to 681 pojazdów/1000 mieszkańców, w Poznaniu 660, a w Sopocie 732. Dla
porównania w roku 2018 w Berlinie liczba aut osobowych na 1000 mieszkańców wynosiła tylko 289.
W związku z powyższym władze miast powinny podejmować działania mające na celu ograniczenie
ilości pojazdów poruszających się po mieście. W przypadku chęci polepszenia sytuacji parkingowej
należy przede wszystkim dążyć do ograniczenia popytu na parkowanie przy dostępnej ograniczonej
podaży miejsc parkingowych.
Narzędzia do osiągniecia powyższego celu dzielą się na dwie grupy.



Propozycja rozszerzenia SPP 

Pierwsza to środki zniechęcające do poruszania się po mieście własnym autem:

• wprowadzenie opłat za parkowanie,

• objęcie strefą parkingową centrum miasta, dzielnic lub całego miasta,

• likwidowanie miejsc postojowych w konkretnych lokalizacjach,

• zarządzanie organizacją ruchu eliminującą nielegalne parkowanie oraz inne niepożądane zachowania kierowców,

• zamykanie ulic dla ruchu prywatnych aut osobowych,

Druga grupa narzędzi to zachęty do przemieszczania się po mieście inaczej niż własnym autem. Do tej grupy należą:

• stałe polepszanie transportu zbiorowego,

• zwiększanie intensywności kursów i wyznaczanie buspasów w celu skrócenia czasu przejazdów między przystankami,

a także dostosowywanie każdej ulicy do potrzeb transportu rowerowego poprzez budowę dróg rowerowych, pasów dla

rowerów i kontrapasów lub uspokajanie ruchu, jak również poprawianie jakości infrastruktury dla pieszych poprzez budowanie

nawierzchni z szerokich płyt chodnikowych, stawianie ławek, budowanie przejść dla pieszych w poziomie chodnika i sadzenie

drzew, które nie tylko dają pieszym ochronę przed słońcem i deszczem, ale i podnoszą walory estetyczne ulicy.



Propozycja rozszerzenia SPP 

W przypadku Konina władze miasta powinny przede wszystkim dążyć do poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.
W przypadku ograniczonej podaży miejsc postojowych i wzmożonego popytu na nie, wprowadzenie czynnika cenowego
powinno ograniczyć popyt. Tym samym zmniejszy się deficyt wolnych miejsc postojowych.

W ślad za wprowadzeniem opłat za parkowanie należy także odpowiednio dostosować i usprawnić organizację ruchu
oraz starać się poprawiać infrastrukturę dla rowerzystów oraz pieszych. Powyższe powinno sprawić, że spadnie także
udział podróży samochodowych w Koninie na rzecz podróży rowerem oraz ruchu pieszego.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że opłata za parkowanie pobierana przez miasto nie jest typowym podatkiem służącym
pozyskiwaniu pieniędzy na cele publiczne czy po prostu zasileniem kasy samorządu. Opłaty za parkowanie pełnią funkcję
podobną do cen na rynku oraz działają jako tzw. podatek Pigou, czyli zniechęcają do podejmowania działań uważanych
za szkodliwe społecznie. To, że kierowca musi zapłacić za parkowanie w mieście, skłania do zostawienia samochodu w
domu i skorzystania z innych środków transportu. Ponieważ jednak to samo spotyka innych, to gdy naprawdę będziemy
potrzebować jechać do centrum, miejsce do zaparkowania bez problemu się znajdzie. Zgłaszane zapotrzebowanie na
miejsca parkingowe dzięki opłatom jest bowiem mniejsze. Zatem opłaty za parkowanie należy traktować w kategorii
„leku” na niezdrową anomalię parkowania za darmo. Jeżeli dobro, jakim jest miejsce parkingowe, jest ograniczone,
powinno mieć swoją cenę. Brak pobierania opłat oznacza sztuczne ustawienie opłaty na zerowym poziomie, co jest
niepożądane z punktu społeczno-ekonomicznego.



Propozycja rozszerzenia SPP 

Obszar SPP

Granice obszaru płatnego parkowania powinny być oparte o naturalne lub sztuczne przeszkody np. rzeki, linie kolejowe, drogi
tranzytowe. Ma to na celu zapobiegnięcie "ucieczce" oraz „rozlania się” parkujących pojazdów na ulice przylegające do obszaru
objętego płatnym parkowaniem. Ponadto zasadnym jest włączenie do Strefy Płatnego Parkowania ulic przylegających, na
których ewidentnie mogłoby dojść do negatywnych zjawisk wprowadzenia opłat za parkowanie na ulicy ościennej.

Dodatkowo do istniejących elementów charakterystycznych przy wyznaczaniu proponowanego obszaru SPP możemy zaliczyć:
a. istniejący układ sieci drogowej,
b. punkty handlowo-usługowe,
c. obiekty użyteczności publicznej,
d. określoną funkcję analizowanych obszarów pomiarowych,
e. tereny zieleni (np. parki, skwery).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizę sytuacji parkingowej w m. Konin, zaprojektowano zakres strefy płatnego parkowania,
której obszar przedstawiono na poniższym rysunku.
Na poniższych rysunkach kolorem niebieskim zaznaczono zakres obszaru strefy płatnego parkowania.



Propozycja rozszerzenia SPP 

Rys. Propozycja rozszerzenia SPP w 
północnej części miasta (Nowy Konin)



Propozycja rozszerzenia SPP 

Rys. Propozycja rozszerzenia SPP w 
południowej części miasta (Starówka)



Propozycja rozszerzenia SPP 

Powyższy zakres Strefy Płatnego Parkowania należy traktować, jako docelowy. Jest on optymalny pod
względem domknięcia Strefy, utworzenia szczelnego obszaru, w którym wprowadzenie narzędzia
poboru opłat wymusi znaczne zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz wyraźne zwiększy
rotację parkowania. Ponadto tak wyznaczony obszar ograniczy możliwość „ucieczki” i „rozlania się”
parkujących pojazdów na ulice przylegające do obszaru objętego płatnym parkowaniem.



Propozycja rozszerzenia SPP 
Obszary osiedli mieszkaniowych w ramach SPP

W omawianej strefie płatnego parkowania w Koninie występuje sytuacja, w której część ulic o charakterze typowo
osiedlowym (w obszarach o zdecydowanej funkcji mieszkalnej) jest w pasie drogowym. Dlatego taki obszar wymaga
indywidualnego, nieszablonowego podejścia. Wprowadzenie opłat za parkowanie na omawianym obszarze ma na celu
przede wszystkim zniechęcenie kierowców do pozostawiania swoich samochodów przez długi czas, czyli sprzecznie
z podstawowymi założeniami funkcyjnymi SPP.

W związku z powyższym zakres płatnego parkowania powinien obejmować obszary, gdzie potencjalnie kierowcy mogliby
uciec. Taka ucieczka jest przede wszystkim dużym zagrożeniem dla mieszkańców ulic przyległych. W ciągu dnia po
prostu wszystkie miejsca postojowe mogą być zajęte przez przyjezdnych.

Doświadczenie jednoznacznie wskazuje, że mieszkańcy wolą dokonać zryczałtowanej opłaty abonamentu mieszkańca
na rzecz „zdrowej” sytuacji parkingowej na ulicy.

Na poniższym rysunku, kolorem zielonym, wskazano obszary o funkcji typowo mieszkaniowej w obszarze planowanej
strefy płatnego parkowania.



Propozycja rozszerzenia SPP 

Na rysunku, kolorem zielonym, 
wskazano obszary o funkcji typowo 
mieszkaniowej w obszarze 
planowanej strefy płatnego 
parkowania



Propozycja rozszerzenia SPP 
Rozwiązanie oparte na typowych zasadach funkcjonowania SPP (wariant 1)

Pierwszym rozpatrywanym wariantem jest rozwiązanie oparte o tradycyjne urządzenia do

poboru opłat w postaci parkomatów lub innymi możliwościami opłaty za parkowania – aplikacja

mobilna, dokonanie opłaty w dowolnym parkomacie z wpisaniem nr. rejestracyjnego bez

konieczności powrotu do auta w celu zostawienie biletu.

Jest to rozwiązanie przede wszystkim zapewniające szczelność, przejrzyste dla użytkowników

oraz spełniające kryteria strefy płatnego parkowania.



Propozycja rozszerzenia SPP 
Rozwiązanie w wariancie  2

W przypadku obszarów o funkcji typowo mieszkaniowej można rozważyć rozwiązanie oparte na utworzeniu strefy
ograniczonego postoju. Wprowadzenie strefy ograniczonego postoju związane jest z oznakowaniem pionowym B-39 „strefa
ograniczonego postoju”. Znak ten stosuje się w celu oznakowania strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na
wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi do postoju pojazdów. Na tarczy znaku podaje się informacje o zakresie
obowiązywania znaku (dni, godziny, wyjątki, itp.). Znak ten umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do
strefy ograniczonego postoju. Dodatkowo w ramach oznakowania B-39 należy wprowadzić oznakowanie informacyjne
w postaci tabliczki T do znaków drogowych z informacją: „Nie dotyczy pojazdów posiadających identyfikator …” (nazwa
identyfikatora pozostaje w gestii Zarządcy). W przypadku pojazdów nieposiadających Identyfikatora postój będzie możliwy
wyłącznie w miejscach wyznaczonych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (zgodnie z definicją znaku B-39).

Zgodnie z proponowaną treścią tabliczki pod znakiem B-39, pojazdów wyposażonych w Identyfikator znak ten nie dotyczy.
Zatem, pojazdy mogą parkować w obszarze strefy ograniczonego postoju na zasadach ogólnych (zgodnie z zasadami Prawa
o Ruchu Drogowym).



Zakłada się, że omawiany Identyfikator będzie dostępny w biurze Strefy Płatnego Parkowania, Straży
Miejskiej, itp. Zasada jego dystrybucji i wydawania (dla mieszkańców, identyfikatory okazjonalne,
identyfikatory związane z prowadzoną działalnością pozostają w gestii Zarządcy). Zaleca się
wprowadzenie czasu obowiązywania strefy ograniczonego postoju analogicznie jak w przypadku
strefy płatnego parkowania. Jednostką odpowiedzialną za respektowanie zasad ustalonych w strefie
ograniczonego postoju jest Straż Miejska i Policja. Mają one za zadanie dopilnowanie przestrzegania
przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Rys. Przykładowy znak pionowy B-39

Omawiane rozwiązanie dla obszarów, w których dominuje funkcja mieszkaniowa, stanowi alternatywę
dla stref płatnego parkowania funkcjonujących w sposób tradycyjny.



Propozycja rozszerzenia SPP 

Na podstawie wykonanych pomiarów, istniejącej organizacji ruchu oraz istniejącego sposobu
parkowania kierowców określono, że około 3100 miejsc postojowych znajdzie się w przyjętym
obszarze Strefy Płatnego Parkowania i na Miejskich Płatnych Parkingach w Koninie. Jako
miarodajne przyjęto stanowisko dla typowego samochodu osobowego.

Należy w tym miejscu podkreślić, że docelowa liczba wyznaczonych miejsc postojowych będzie 
potwierdzona po wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu.



Analiza SWOT

Niewątpliwie wprowadzenie opłat za parkowanie spowoduje uporządkowanie
parkowania pojazdów w centrum miasta oraz zniwelowania parkowania w miejscach
do tego nieprzeznaczonych. W chwili obecnej kierowcy pozostawiają pojazdy
w sposób chaotyczny i niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo należy
zauważyć, że takie parkowanie powoduje ograniczanie przestrzeni na jezdni
i chodnikach, co w konsekwencji prowadzi do blokowania pojazdów przez innych
kierujących. Ponadto znacznie utrudnia to ruch pieszych, rowerzystów i osób
niepełnosprawnych oraz negatywnie wpływa na bezpieczeństwo wybranych grup
Interesariuszy.



Analiza SWOT



Analiza SWOT

Brak reakcji ze strony władz miasta i dalsze udostępnienie bezpłatnego parkowania na wymagających
tego ulicach w centralnych miejscach miasta może prowadzić do:

• zmniejszenia dostępności wolnych miejsc parkingowych,

• zwiększenia zatłoczenia ulic,

• pogorszenia ruchu pieszego i rowerowego i wzrostu niezadowolenia tych grup społecznych,

• zwiększenia zanieczyszczenia środowiska,

• wzrostu poziomu hałasu,

• zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.



Podsumowanie
Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację parkingową w Koninie należy przyznać, iż zdecydowanie wskazane jest
poszerzenie istniejącej strefy płatnego parkowania. Strefa, jako narzędzie inżynierii ruchu, powinna zmniejszyć deficyt
miejsc postojowych oraz zwiększyć rotację pojazdów. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwi osiągnięcie
założonych celów tj.:

• zapewnienie wysokiego standardu i nowoczesnego zarządzania SPP,
• zmniejszenie deficytu wolnych miejsc parkingowych,
• zwiększenie rotacji parkingowej,
• zapewnienie wygody oraz bezpieczeństwa użytkowników obsługujących urządzenia służące do poboru opłat za

parkowanie,
• uporządkowanie sytuacji parkingowej,
• polepszenie warunków ruchowych dla pieszych,
• zwiększenie atrakcyjności śródmieścia,
• zwiększenie wpływów lokalnych handlowców i przedsiębiorców,
• kształtowanie właściwych zachowań komunikacyjnych kierowców,
• zmiana środka lokomocji części mieszkańców na rower i inne alternatywne środki transportu,
• wzrost udziału w codziennych podróżach transportu zbiorowego,
• poprawa czystości powietrza w mieście oraz zmniejszenie poziomu hałasu.



Dziękujemy 
za uwagę 


