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1. WPROWADZENIE

- rola strefy płatnego parkowania w obszarze śródmieść

(zniechęcanie do podróży samochodem, jakość

przestrzeni publicznych, przekształcenia funkcji terenu)

- kolei aglomeracyjna – alternatywa dla podróży    

samochodem do śródmieścia

- dostępność piesza do przystanków w powiązaniu z  

granicą strefy płatnego parkowania – „marchewka i kijek”



2. CENTRUM MIASTA I ŚRÓDMIEŚCIE
- definicje

def. urbanistyczna

Centrum – f. usługowa wokół węzła transp. – cel motywacji  

praca, nauka; obszar chroniony

Śródmieście – intensywna, zwarta, wielofunkcyjna  

zabudowa; motywacje zw. z pracą i domem,  

rekreacją, czasem wolnym



2. CENTRUM MIASTA I ŚRÓDMIEŚCIE
- definicje

def. transportowa - autorska

Centrum – dominujący obszar w mieście, z kumulacją 
obligatoryjnych celów podróży; bardzo wysoka 
koncentracja węzłów przesiadkowych różnych systemów; 
wysoka dostępność tych systemów; rola samochodu 
znacząco ograniczona – strefy płatnego parkowania, 
wyłączenia z ruchu ulic

Śródmieście – różne cele podróży; wysoka koncentracja 
węzłów przesiadkowych; rola samochodu ograniczona; 
polityka parkingowa mniej restrykcyjna

def. transportowa - autorska

Centrum – dominujący obszar w mieście, z kumulacją 
obligatoryjnych celów podróży; bardzo wysoka 
koncentracja węzłów przesiadkowych różnych systemów; 
wysoka dostępność tych systemów; rola samochodu 
znacząco ograniczona – strefy płatnego parkowania, 
wyłączenia z ruchu ulic

Śródmieście – różne cele podróży; wysoka koncentracja 
węzłów przesiadkowych; rola samochodu ograniczona; 
polityka parkingowa mniej restrykcyjna



propozycja autorska

Centrum – granice urbanistyczne wyznaczone poprzez strefy 
wyłączenia z ruchu samochodowego lub jego znacznego 
ograniczenia (strefa parkowania), z jednoczesną wysoką gęstością 
sieci transportu zbiorowego

Śródmieście – naturalną granicę zakończenia zróżnicowania różnych 
funkcji użytkowania terenu, które są zlokalizowane blisko siebie 
oraz wyraźne granice urbanistyczne w postaci przebiegu linii 
kolejowej lub metra oraz obszaru zagęszczenia linii tramwajowych 
+ obszar oddziaływania przystanku po drugiej stronie linii

2. DELIMITACJA



2. DELIMITACJA STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA

OBSZAR DOSTĘPNY
KOLEJĄ

- MAX STREFA PŁATNEGO 
PARKOWANIA POWINNA 
POKRYWAĆ SIĘ Z GRANICĄ 
SRÓDMIEŚCIA

- GRANICA ŚRÓDMIEŚCIA 
POWINNA WYKRACZAĆ POZA 
LINIĘ SZYNY I OBEJMOWAĆ 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

- ANALIZY DOSTĘPNOŚCI PIESZEJ



3. GRANICE PŁATNEGO PARKOWANIA A 
GRANICA ŚRÓDMIEŚCIA – PRZYKŁADY Z POLSKI.

GDAŃSK

ISTN.

PLAN.



POZNAŃ

ISTN.

PLAN.



RZESZÓW

ISTN.

PLAN.


