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Streszczenie:  

Polskie miasta borykają się z różnorodnymi problemami transportowymi. Jednym 

z nich są problemy związane z parkowaniem. W miastach powiatowych problemy te 

skupiają się jak w soczewce. Z jednej strony, ich skala jest na tyle mała, by można je 

zmierzyć stosunkowo prostymi metodami i zaproponować niskobudżetowe 

rozwiązania. Z drugiej jednak strony, w małych i średnich miastach, ze względu na 

brak komunikacji miejskiej, obserwuje się większy udział komunikacji indywidualnej 

w podziale zadań przewozowych. W ten sposób średnie miasta borykają się 

z nieproporcjonalnymi problemami z parkowaniem, bowiem stanowią one ośrodki 

wyższego szczebla, oferujące dostępność do pewnych usług i urzędów, również dla 

sąsiednich gmin. Problem organizacji parkowania w mieście powiatowym 

przeanalizowany został na przykładzie Miechowa w woj. małopolskim. 

W ramach projektu Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki 

Krakowskiej „Miechów MoviGo” stworzono Studium transportowe dla miasta i gminy 

Miechów. W czasie prac nad dokumentem dokonano inwentaryzacji miejsc 

parkingowych, wykonano ręczne pomiary parkowania; na podstawie uzyskanych 

danych dokonano analizy systemu parkowania. Następnie przystąpiono do tworzenia 

nowej koncepcji organizacji strefy, uwzględniając przy tym z jednej strony potrzeby 

wynikające z konieczności uwolnienia wybranych obszarów spod parkowania w celu 

stworzenia na tym terenie nowych atrakcyjnych przestrzeni publicznych, z drugiej zaś 

– na konieczności zachowania odpowiedniego bilansu liczby miejsc parkingowych. 

W ramach koncepcji wytyczono nową Strefę Płatnego Parkowania oraz 

zaproponowano system taryfowy. 

Słowa kluczowe: parkowanie, strefa płatnego parkowania, Miechów  
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 1. Wprowadzenie 

W ramach projektu Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki 

Krakowskiej im. T. Kościuszki „Miechów MoviGo” realizowanego w roku akademickim 

2017/2018 opracowano „Studium transportowe dla miasta i gminy Miechów”. Celem 

projektu było dokonanie analiz transportowo-urbanistycznych, zdiagnozowanie 

problemów, a następnie wskazanie zaleceń i propozycji rozwiązań mających na celu 

poprawę w działaniu systemu transportowego, a także podniesienia jakości przestrzeni 

publicznych w mieście. Prace prowadzone były pod nadzorem dr. inż. Tomasza Kulpy 

z Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza 

Kościuszki. 

Jednym z czterech głównych tematów analiz była polityka parkingowa gminy, która 

stanowi temat tego artykułu. Dokonano analizy obecnie funkcjonujących parkingów  

i zaproponowano zmiany.  

 2. Charakterystyka Miechowa 

Miechów jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie małopolskim ok. 

40 km na północ od Krakowa i 80 km na południe od Kielc (rys. 1.). Miechów jest 

miastem powiatowym, siedzibą powiatu miechowskiego, w którego skład wchodzą 

jeszcze gminy Gołcza, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Słaboszów, Racławice, 

Radziemice oraz Słomniki (rys. 2.). Gmina podzielona jest na 34 sołectwa, a w jej 

centrum leży miasto Miechów. 

 
Rysunek 9. Lokalizacja Miechowa na tle regionu.  

Źródło: Zaznaczenie własne na podkładzie Mapy Polski Targeo. 
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Rysunek 2. Powiat miechowski, jego podział na gminy i jego główne szlaki transportowe. 
Stan na 2016 r. (sprzed budowy północnej obwodnicy Miechowa). 

Źródło: [8]. 

Miechów zabudowany jest głównie zabudową jednorodzinną. Na obrzeżach miasta 

widoczna jest luźno rozrzucona zabudowa zagrodowa, następnie zabudowa 

zagęszcza się w kierunku śródmieścia [3]. Przeważają tam głównie 

dwukondygnacyjne kamienice oraz pojawiają się budynki usługowe jak sklepy, urzędy, 

domy kultury. 

Przez miasto przebiegają istotne ciągi komunikacyjne (rys. 3.): 

 droga krajowa nr 7, Gdańsk —Warszawa — Kraków — Chyżne, 

 droga wojewódzka nr 783, Olkusz — Wolbrom — Miechów — Racławice — 

Skalbmierz, 

 linia kolejowa nr 8 Warszawa —Kraków. 
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Rysunek 3. Układ transportowy Miechowa. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9]. 

Społeczeństwo Miechowa jest społeczeństwem starzejącym się. Średni wiek 

mieszkańców w 2016 r. wynosił 42,7 lat. Dla porównania w województwie małopolskim 

było to 40,3 lat, a w Polsce 41,2 lat.  

Rzeźba terenu jest mocno zróżnicowana. Ma charakter wyżynny. Krajobraz 

urozmaicają przecinające go doliny rzeczne oraz liczne pagórki, a uzupełniają liczne 

wąwozy, parowy, jary i dolinki [2]. 

Miechów jest również lokalnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Z Rynkiem sąsiaduje 

Kolegiata Grobu Bożego, gdzie znajduje się replika Grobu Chrystusa, która w okresie 

Wielkiego Postu i Wielkanocy przyciąga pielgrzymów z regionu. 

Wszystkie te czynniki powodują, że kwestie parkingowe są istotnym elementem 

polityki gminy. Popyt generują urząd gminy i starostwo powiatowe oraz liczne sklepy  

i punkty usługowe służące mieszkańcom regionu. Ponadto przy starzejącym się 

społeczeństwie można założyć, że problemy z ograniczeniami mobilności, którym 

sprzyja urozmaicona rzeźba Miechowa, będą powodować wybieranie podróży 

zmotoryzowanej nad pieszą lub rowerową. 

W 2016 r. do Miechowa uruchomiono pociągi w ramach Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej. Spowodowało to zmianę zachowań mieszkańców. Konieczna stała 

się budowa parkingu parkuj i jedź w pobliżu stacji kolejowej. Kolejne wyzwania 

transportowe przed jakimi miał stanąć Miechów to budowa północnej obwodnicy 
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miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 (otwarta w październiku 2018 r.) oraz nadal 

planowana budowa drogi ekspresowej S7. 

W Miechowie znajdują się 4 parkingi pełniące funkcję strefy płatnego parkowania 

[4]. Są to parkingi znajdujące się w centrum miasta (ich lokalizacja została pokazana 

na rys. 4). Za postój pojazdu pobierana była opłata : 

 za 1. rozpoczętą godzinę postoju – 1 zł, 

 za 2. rozpoczętą godzinę postoju – 2 zł, 

 za 3. rozpoczętą godzinę postoju – 2 zł, 

 za 4. i każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju – 1 zł. 

W okolicach Krakowa podobne strefy płatnego parkowania działają m.in. w Bochni  

i Skawinie, gdzie obowiązują podobne stawki opłat, co w Miechowie (Tab. 1.); w Bochni 

istnieje również możliwość zakupu abonamentów mieszkańca. W tym znajdują się 

zarówno miejsca postojowe zlokalizowane na ulicach, jak i wyznaczone parkingi na 

placach. 

Tabela 7. Porównanie stawek opłat w Miechowie do stawek w strefach w Bochni i Skawinie 

Czas parkowania Miechów Bochnia Skawina 

30 minut 1,00 zł 0,50 zł darmowe 

1. godzina 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 

2. godzina 2,00 zł 1,80 zł 2,00 zł 

3. godzina 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

4. godzina i kolejne 1,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na postawie [4], [5], [6]. 

 3. Metody badawcze 

W ramach analizy dokonano wizji lokalnej obszaru śródmieścia Miechowa oraz 

wykonano pomiary parkowania. W ramach wizji lokalnej zwracano uwagę na 

możliwości parkowania na ulicach, placach oraz na terenach przyległych do nich 

posesji. Wizja lokalna wsparta była o analizę zdjęć satelitarnych z [10] oraz 

ortofotomapy zamieszczonej na portalu [11]. 

Pomiar parkowania wykonany został metodą ręczną przez członków KNSK. 

Badanie polegało na rejestrowaniu na papierowym arkuszu stanu zajętości każdego 

miejsca parkingowego wraz z rejestracją numeru rejestracyjnego pojazdu zajmującego 

miejsce. Badanie zostało przeprowadzone na wszystkich parkingach stanowiących 

strefę płatnego parkowania oraz w niektórych innych miejscach (rys. 4.) – na: 
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A. Rynku, w tym na: 

o płycie (postój płatny), 

o pierzei wschodniej i zachodniej, 

o pierzei południowej (postój niezgodny z przepisami), 

B. placu Tadeusza Kościuszki (postój płatny), w tym osobno na stanowiskach do 

szybkiego parkowania, gdzie postój może trwać maksymalnie 30 minut, ale 

jest bezpłatny, 

C. placu targowym, 

D. parkingu przy ul. Słowackiego (postój płatny), 

E. ul. Mickiewicza, 

F. parkingu pomiędzy ul. Warszawską a ul. Kilińskiego (postój płatny), 

G. ul. Warszawskiej, 

H. ul. Kilińskiego. 

Taki dobór poligonów badawczych pozwolił zarówno przeanalizować 

funkcjonowanie istniejącej strefy płatnego parkowania, jak i zbadać parkowanie 

w innych miejscach położonych w centrum Miechowa, gdzie za postój nie jest 

pobierana opłata. 

Badanie zostało przeprowadzone w czwartek, 7 grudnia 2017 r. w godzinach od 

8:00 do 14:00. Nie był to dzień targowy. Przeprowadzone badanie pozwoliło na 

określenie dla każdego poligonu następujących danych: 

 napełnienie parkingu, 

 liczba nowych pojazdów pojawiających się na parkingu, 

 czas parkowania każdego pojazdu, 

 wskaźnik rotacji. 

Wskaźnik rotacji (𝑤𝑟) oblicza się ze wzoru (1): 

𝑤𝑟 =
𝑃𝑝𝑛

𝑀𝑝
 [

𝑃

stanowisko
] (1) 

 

gdzie 𝑃𝑝𝑛 – liczba parkujących pojazdów, zaś 𝑀𝑝 – liczba miejsc postojowych [1]. 
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Rysunek 4. Poligony badawcze. 
Oznaczenie poligonów zgodne z oznaczeniami w tekście powyżej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9]. 

 4. Analiza parkowania 

Przeprowadzone badanie pozwoliło zaobserwować, że na parkingach bezpłatnych 

samochody parkowały na relatywnie dłuższy czas, a rotacja była niewielka. Z kolei 

parkingi płatne charakteryzowały się bardzo dużym (ponad 50-procentowym) 

odsetkiem pojazdów parkujących do 30 minut. Uśrednione dane dot. czasu 

parkowania z wybranych grup poligonów znajdują się na rys. 5. Ze względu na brak 

kompletności danych z pełnych 6 godzin z wszystkich parkingów, do uśredniania użyto 

wyłącznie poligonów z Rynku (wyłącznie miejsca wyznaczone legalnie), z placu 

Kościuszki (z wyjątkiem stanowisk szybkiego parkowania) oraz z ul. Mickiewicza. 

 

Rysunek 5. Czas parkowania pojazdów na parkingach w Miechowie. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wskaźniki parkowania są uzależnione od typu parkingu. Na parkingach bezpłatnych 

wahają się one od 1,26 do 1,70; na parkingach płatnych wynoszą od 2,18 do 5,67 – 

najwyższe odnotowano na placu T. Kościuszki na stanowiskach szybkiego parkowania 

(rys. 6.). 

 

Rysunek 6. Współczynnik rotacji pojazdów na Rynku, placu T. Kościuszki (PTK) 
oraz ul. Mickiewicza. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z powyższej analizy wynika, że istniejące parkingi w Miechowie znacząco różnią się 

swoim charakterem. Parkingi bezpłatne wykorzystywane są w bardzo wysokim 

stopniu, głównie do parkowania na cały dzień. Parkingi objęte strefą płatnego 

parkowania służą przede wszystkim do krótkich — często co najwyżej półgodzinnych 

— postojów. 

Ponadto w czasie wizji lokalnej oraz analizy fotografii lotniczych i satelitarnych 

zauważono, że część użytkowników posiada możliwość parkowania na posesji 

swojego zamieszkania lub terenie prowadzenia działalności gospodarczej. Posesje te 

zlokalizowane są głównie poza obszarem przylegającym bezpośrednio do Rynku 

i zabudowane są luźniejszą zabudową (domy jednorodzinne lub kamienice bez oficyn). 

Budynki takie stanowią zdecydowaną większość na obszarze śródmieścia Miechowa. 

Bezpośrednio do Rynku przylegają kamienice, które posiadają zabudowane 

podwórza, do których prowadzi dojazd przez bramy w kamienicach frontowych. Ciężko 

jest określić, czy mieszkańcy i przedsiębiorcy tych budynków posiadają możliwość 

parkowania na terenie posesji. Ostrożnie, więc uznano, że mieszkańcy tych budynków 

nie posiadają możliwości parkowania na terenie posesji i pozostawiają swoje pojazdy 

na ulicach. 

Bazylika Grobu Bożego nie posiada własnych, ogólnodostępnych parkingów. 

Najbliższe miejsca postojowe zlokalizowane są na parkingu pomiędzy ul. Warszawską 
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a ul. Kilińskiego (postój płatny), płycie Rynku (postój płatny lub bezpłatny), placu 

Tadeusza Kościuszki (postój płatny lub bezpłatny do 30 minut). Nie ma również 

wyznaczonych dedykowanych miejsc postojowych dla autobusów. 

 5. Propozycje zmian 

W związku z zaproponowaną w ramach projektu „Miechów MoviGo” zmianą 

programu użytkowo-funkcjonalnego dla Rynku i placu Kościuszki zmniejszy się 

dostępna liczba miejsc postojowych w tych miejscach. Na przykład zgodnie 

z propozycją zagospodarowania terenu na Rynku pozostanie tylko 13 miejsc 

postojowych, w tym 4 przeznaczone dla niepełnosprawnych. Podobnie 

uporządkowanie parkowania w śródmieściu oraz walka z nielegalnym parkowaniem 

spowoduje kolejne zmniejszenie ilości miejsc obecnie zajętych przez parkujące 

samochody. 

Istnieje natomiast możliwość wygospodarowania dodatkowych miejsc postojowych 

na parkingu zlokalizowanym pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą Warszawską. Obecnie 

ten parking ma nawierzchnię gruntową, ale po jego utwardzeniu i wyznaczeniu miejsc 

postojowych oszacowano, że możliwa jest tam lokalizacja ok. 80 miejsc postojowych, 

w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 3 dla autobusów (umożliwiałyby one obsługę 

ruchu pielgrzymkowego). Jest to więcej miejsc, niż obecnie zajmują pojazdy. 

W związku z powyższymi zmianami skutkującymi redystrybucją miejsc postojowych 

oraz uporządkowaniem parkowania, prognozuje się spadek podaży miejsc 

postojowych w stosunku do obecnego stanu (licząc obecne miejsca legalne  

i nielegalne). Wynika stąd propozycja zastąpienia obecnych czterech parkingów 

płatnych, jedną jednolitą strefę parkowania o identycznych zasadach i opłatach za 

postój na całym jej obszarze, zarówno dotyczących parkowania na jezdni, jak  

i parkowania na gminnych parkingach publicznych zlokalizowanych poza pasem 

drogowym. 

Strefa obejmowałby obszar ścisłego śródmieścia, czyli około jeden blok zabudowy 

od Rynku wraz z ulicą go zamykającą. Wyjątkiem od tej zasady byłby obszar 

sanktuarium, który jest zdecydowanie bardziej rozległy niż pozostałe bloki zabudowy 

przyrynkowej. Strefa zawierałaby w sobie obecne gminne parkingi płatne. Dodatkowo 

targowisko miejskie, które poza dniami handlowymi służy jako parking także 

znalazłoby się wewnątrz proponowanej strefy, jak również rejon Starostwa 

Powiatowego. W pobliżu Starostwa znajduje się niewiele miejsc umożliwiających 

postój, więc podaż jest mała, a urząd generuje popyt skutkujący nielegalnym 
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parkowaniem. Stąd wynikają następujące granice proponowanej strefy płatnego 

postoju (rys. 7.): 

 Sobieskiego (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Słowackiego), 

 Słowackiego (w całości), 

 Piłsudskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Powstańców 1863 Roku), 

 Powstańców 1863 Roku (na odcinku od ul. Piłsudskiego do łącznika z ul. 

Wesołą), 

 łącznik pomiędzy ul. Powstańców 1863 Roku a ul. Wesołą, 

 Wesoła (na odcinku od łącznika z ul. Powstańców 1863 Roku do 

Jagiellońskiej), 

 ul. Jagiellońska wraz ze Starostwem Powiatowym (cała w strefie), 

 Marii Konopnickiej (od ul. Racławickiej do ul. Skorupki), 

 Skorupki (na odcinku od ul. Służba Polsce do ul. Kilińskiego), 

 Kilińskiego (na odcinku od ul. Skorupki do ul. Głowackiego), 

 Głowackiego (w całości), 

 Warszawska (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Miechowity), 

 Miechowity (w całości), 

 plac Kościuszki (w całości). 

 

Rysunek 7. Proponowana strefa płatnego parkowania. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [9]. 
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Zaproponowano utrzymanie dotychczasowego poziomu opłat za parkowanie. 

Zauważono również, że na miejscach postojowych o ograniczonym czasie postoju do 

30 minut występuje zdecydowanie wyższy współczynnik rotacji niż pozostałych 

miejscach postojowych. Dlatego zaproponowano, by organizując strefę płatnego 

parkowania, wprowadzić na obszarze całej strefy możliwość darmowego postoju przez 

pierwsze 30 minut. 

Sugeruje się również wprowadzenie systemu abonamentów dla mieszkańców  

i przedsiębiorców ze strefy, który umożliwiałyby tańsze pozostawienie samochodów 

na obszarze strefy niż na zasadach ogólnych. Aby uniemożliwić wykorzystywanie faktu 

zamieszkania lub zarejestrowania firmy w jednej części strefy do parkowania w jej innej 

części, sugeruje się podzielenie strefy na mniejsze podstrefy. Abonamenty 

umożliwiałyby parkowanie wyłącznie w podstrefie, na którą zostały wydane. Proponuje 

się również, by cena abonamentu nie była zbyt wygórowana, tak by nie tworzyć 

znaczącego obciążenia dla mieszkańców lub przedsiębiorców. Jednak wyznaczenie 

granic podstref oraz kosztów abonamentu wymaga dalszej analizy oraz przede 

wszystkim szerokich konsultacji z mieszkańcami i zainteresowanymi 

przedsiębiorcami. 

 6. Podsumowanie 

Przedstawiona analiza pozwala stwierdzić, że dotychczasowa polityka parkingowa 

Miechowa nie jest spójna. Z jednej strony, miasto wprowadza strefy płatnego 

parkowania, które z założenia mają zniechęcać do korzystania z transportu 

samochodowego. Z drugiej jednak, pomiędzy tymi strefami znajdują się miejsca,  

w których postój jest bezpłatny; nawet sam Rynek jest podzielony na strefy: płatną 

(płyta) i bezpłatną (pierzeje). Dochodzi w ten sposób do sytuacji, w której próbuje się 

połączyć sprzeczne ze sobą racje i argumenty – mieszkańców centrum miasta, którzy 

chcą mieć możliwość zaparkowania bezpłatnie na ulicy oraz osób niebędących 

mieszkańcami centrum miasta, którzy bądź przyjeżdżają do centrum na cały dzień (np. 

do pracy), bądź na krótki okres czasu. Ze względu na to, iż Miechów jest ośrodkiem 

regionalnym dla znacznego obszaru (jest siedzibą powiatu), potencjalnych klientów 

sklepów bądź interesantów urzędów znajdujących się w centrum miasta jest wielu. 

Ze względu na starzejące się społeczeństwo w regionie oraz niesprzyjającą rzeźbę 

terenu, skorzystanie z roweru nie zawsze jest możliwe. Wielkość miasta wyklucza 

funkcjonowanie często kursującej komunikacji miejskiej. Dla wielu ludzi, zwłaszcza 
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mieszkających w rejonach oddalonych od Miechowa, jedyną możliwością dojazdu do 

miasta jest skorzystanie z samochodu. 

Pod koniec przeprowadzania badań, władze Miechowa zdecydowały się na zmianę 

taryfy w strefie płatnego parkowania [7] – wprowadzono darmowy postój przez 

pierwsze 30 minut, co pokrywało się z proponowanym rozwiązaniem na podstawie 

przeprowadzonej analizy. Taka zmiana, z punktu widzenia przeprowadzonych 

obserwacji, wydaje się krokiem w słuszną stronę. Ponad 50-procentowy odsetek osób 

parkujących na co najwyżej pół godziny świadczy o tym, iż w mieście jest 

zapotrzebowanie na krótkie parkowanie. Taki zabieg może wpłynąć dobrze nie tylko 

na politykę parkingową miasta, lecz także na postrzeganie problemu parkowania przez 

mieszkańców i przyjezdnych – jest to wyjście naprzeciw ich potrzebom. Jednak sama 

zmiana taryfy jest niewystarczająca. By te zmiany były kompletne, potrzebne jest 

rozszerzenie strefy płatnego parkowania na pozostałe obszary położone w centrum 

miasta. 
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Summary:  

Polish cities are struggling with various transport problems. One of them is parking 

space and solutions. In poviat cities these problems are very visible. But their scale 

is small enough to be measured with relatively simple methods and to propose low-

budget solutions. Furthermore in small and medium-sized cities, due to the lack of 

public transport, a larger share of private cars commute in daily traffic is observed. 

For this reason, medium-sized cities struggle with parking problems, because they 

constitute higher-level centers, offering access to certain services and offices, also for 

neighboring municipalities. The problem of the organization of parking in the poviat city 

was analyzed using Miechów in the Małopolskie Voivodeship, Poland as an example. 

As part of the "Miechów MoviGo" project of the KNSK Student Scientific Association 

of Transportation Systems of Cracow University of Technology, a "Transport study for 

the city and commune of Miechów" was created. While working on the document, 

an analysis of parking spaces was made, manual parking measurements were made. 

On the basis of the obtained data, the parking system was analyzed. Then, a new 

concept for the organization of the parking system was created, taking into account, 

on one hand, the needs resulting from releasing selected areas from parking in order 

to create new attractive public spaces in this area, and on the other – to maintain 

a proper balance of parking spaces. As part of the concept, a new Paid Parking Zone 

was designated and a tariff system was proposed. 
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