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Dla wielu miast (…)problemy urbanistyczne i komunikacyjne związane  

z parkowaniem są niejednokrotnie trudniejsze do pokonania od problemów przepustowości. 
Lokalizacja, dostępność i sterowanie użytkowaniem miejsc parkingowych i opłaty wpływają 
na sposób korzystania z samochodu osobowego i komunikacji publicznej w mieście oraz  
na warunki środowiskowe.*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.; Inżynieria ruchu drogowego, teoria i praktyka. WKiŁ, 
Warszawa 2008r., str. 111.) 
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Wstęp  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Studium rozwiązań budowy parkingów 
w mieście Racibórz i Ostrava – Paruba w ramach projektu PARKING PL-CZ ”. Projekt 
oznaczony jest numerem rejestracyjnym PL.3.22/3.3.04/12.03286 i jest współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  
RP „Przekraczamy granice”. Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Miasta 
Racibórz przez biuro projektowe SoftGIS s.c. z Wrocławia na podstawie umowy Nr 119/2012 
z dnia 19 grudnia 2012 r i dotyczy części obszaru Raciborza. 

Na potrzeby projektu wyznaczony został obszar opracowania – obejmujący centralną 
część miasta i jego okolicę. Obszar ten ograniczony jest: 
• od zachodu - ulicami Cegielnianą, Starowiejską i Źródlaną; 
• od południa - linią wyznaczoną od końca ul. Źródlanej do ul. Granicznej; 
• od wschodu - linią pomiędzy końcem obwałowania kanału Ulga przy ul. Granicznej  

a obwałowaniem w ciągu ul. Cecylii; 
• od północy - linią pomiędzy obwałowaniem w ciągu ul. Cecylii a skrzyżowaniem  

ul. Cegielnianej z ul. Kozielską. 
„Studium rozwiązań budowy parkingów w mieście Racibórz i Ostrawa – Poruba  

w ramach projektu PARKING PL-CZ” jest dokumentem którego celem jest zaprojektowanie 
na podstawie rozpoznanych uwarunkowań, systemu parkowania, jego ocena w opinii 
mieszkańców oraz wybór najlepszych rozwiązań. Dokument jest odpowiedzią na problemy 
parkingowe Raciborza.  

Dokument składa się z sześciu części.  
W pierwszej części dokumentu przeprowadzona jest diagnoza istniejącego stanu 

systemu parkowania – jego stan, analiza dokumentów strategicznych pod kątem problematyki 
parkingowej, badania poświęcone istniejącym miejscom parkingowym. 

Druga część to zewnętrzne założenia warunkujące funkcjonowanie parkingów, takie 
jak prawodawstwo w zakresie parkowania, koszty istniejącego systemu, prognoza 
zapotrzebowania. 

W części trzeciej i czwartej przedstawione są propozycje rozwiązań w oparciu 
o wcześniejsze badania. 

Ocena przyjętych rozwiązań przez mieszkańców znajduje się w rozdziale piątym. 
Marketingowe badanie rynku wykonane zostało w formie ankietowej. Załącznikami  
do opracowanej części piątej są:  
• załącznik 1 – wzór ankiety,  
• załącznik 2 – propozycje rozwiązań budowy parkingów w obszarze 1,  
• załącznik 3 – propozycje rozwiązań budowy parkingów w obszarze 2.  
Załączniki te stanowią integralną część „Studium”. 

Rozdział ostatni to próba oszacowania kosztów przyjętych rozwiązań, harmonogram 
ich realizacji oraz źródła finansowania. Równolegle opracowanie prowadzone jest dla 
miejscowości Ostrawa – Poruba, z którą Racibórz łączy nie tylko bliska odległość, ale także 
zbliżony charakter potrzeb rozwojowych. 
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1. Inwentaryzacja i analiza stanu obecnego 

 
Racibórz jest miastem, którego położenie ma istotny wpływ na jego charakter, 

potrzeby i możliwości rozwoju. Miasto zlokalizowane jest na styku województw opolskiego  
i śląskiego, w bliskiej odległości (20 km) od granicy z Republiką Czeską. Takie położenie 
warunkuje także specyficzne potrzeby transportowe i parkingowe w mieście. Bliska odległość 
autostrady A1 powoduje, że miasto przejmuje i obsługuje dużą część ruchu tranzytowego. 
Sąsiedztwo z Republiką Czeską generuje natomiast obustronny ruch przygranicznej ludności 
w celach turystycznych, gospodarczych i handlowych. 

Racibórz (powiat raciborski, woj. śląskie) to miasto oddalone o 30 km od Ostrawy 
(Czechy), 75 km od Katowic, 75 km od Opola, 145 km od Krakowa, 150 km od Wrocławia 
oraz 310 km od Warszawy. Bardzo korzystne gospodarczo jest położenie miasta, bowiem 
leży ono w obrębie Euroregionu Silesia, gdzie do roku 2007 funkcjonowało 21 przejść 
granicznych z Republiką Czeską (3 ogólnodostępne, 1 kolejowe i 17 małego ruchu).  
W odległości ok. 40 km od Raciborza znajduje się lotnisko międzynarodowe w Ostrawie. 

 Komunikacja drogowa w mieście oparta jest na: 
a) drodze krajowej :  
DK45 - ulice Kwiatowa, Kozielska, Głubczycka, Starowiejska, Jana Pawła II, 
Bogumińska, Hulczyńska, 
b) drogach wojewódzkich: 
DW 416 ul. Głubczycka, 
DW 915 ul. Ciechowicka, 
DW 916 ul. Opawska, 
DW 917 ul. Korczaka, 
DW 919 ul. Gliwicka,  
DW 923 ul. Odrodzenia, 
DW 935 ul. Londzina, Reymonta, Pl. Mostowy, Armii Krajowej, Bosacka, Rybnicka, 
c) drogach powiatowych: 
S 3500 ul. Podmiejska, 
S 3512 ul. Brzeska, 
S 3540 ul. Dębiczna, 
S 3543 ul. Pogrzebieńska, 
S 3548 ul. Piaskowa, Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, Opawska, Ocicka, Wiejska, 
S 3549 ul. Czynu Społecznego,  
d) drogach gminnych. 
 
W stosunkowo niedalekiej odległości od Raciborza zlokalizowane są dwie autostrady: 
a) A 1 „północ – południe” , 
b) A 4 „wschód – zachód”. 
Połączenie Raciborza z autostradami zapewnią drogi: DK 45, DW 935 i DK 919. 
 



                   
 

Projekt o numerze rejestracyjnym PL.3.22/3.3.04/12.03286 pt. ”PARKING PL-CZ” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz z budżetu państwa RP 
„Przekraczamy granice” 

6 

 
Rys. 1. Lokalizacja obszaru opracowania na tle gmin sąsiednich 

Obszar opracowania wydzielony na potrzeby projektu to obszar w większości 
intensywnie zabudowany, obejmujący ścisłe centrum i jego okolice. Według Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dokonano 
podstawowego podziału funkcjonalnego miasta na wyraźnie zaznaczające się obszary 
dominacji zabudowy: śródmiejskiej, miejskiej, przemysłowej i podmiejskiej. Obszar 
opracowania obejmuje wszystkie te jednostki. Procentowo dominuje zabudowa miejska  
do której należy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Zarówno 
intensywność zabudowy jak i miejski charakter są tym bardziej wyraziste i intensywne  
im znajdują się bliżej centrum miasta. Powierzchniowo blisko 70 % miasta to zabudowa 
wielorodzinna. 

Miasto posiada rozbudowaną strukturę osadniczą, na którą składają się usługi sportu, 
placówki oświatowe i szkolnictwa wszystkich szczebli, urzędy, sądy, zakład karny, zabytki 
kultury i obiekty sakralne, usługi komercyjne, przemysł. Racibórz posiada bogatą historię, 
która kształtuje zarówno tożsamość miasta jak i jego mieszkańców. Jest to miasto wielu 
kultur i wielu wpływów, co czyni je miastem wyjątkowym.  

Taki charakter miasta generuje jednak wiele problemów w sferze komunikacyjnej. 
Istotnym elementem sprawnego i efektywnego funkcjonowania miasta jest system 
parkowania. Ma on duży wpływ na niemal wszystkie sfery działania miasta, definiuje szanse 
rozwoju, a od jego wydolności zależy, czy miasto sprosta potrzebom mieszkańców, 
odwiedzających je turystów i przedsiębiorców, oraz czy optymalnie wykorzysta swoje 
możliwości. 
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1.1.Analiza dokumentów strategicznych miasta pod kątem parkingów 
 
Dokumentami strategicznymi przedstawiającymi politykę przestrzenną miasta 

istotnymi z punktu widzenia niniejszego projektu i wykorzystanymi na jego potrzeby są: 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Raciborza (uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r.). 
Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006-2015 (Nr XLIV/685/2006 Rady 

Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r.), 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mające swój zasięg terenowy  

w granicy opracowania. 
 

1.1.1.Dokumenty strategiczne miasta 

 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Raciborza 
 
Zgodnie z art. 9 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, - w celu określenia polityki przestrzennej gminy 
sporządza się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
które powinno uwzględniać założenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa oraz strategii gminy. Przy opracowywaniu studium należy 
pamiętać, iż jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na ten fakt dokładnie, na potrzeby 
niniejszego opracowania, przeanalizowano zapisy studium miasta Racibórz w zakresie ustaleń 
i polityki przestrzennej układu parkingowego. Poniższe informacje zostały zaczerpnięte 
bezpośrednio z tekstu i załączników graficznych Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza, które zostało przyjęte uchwałą  
Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Raciborza”. 

 
W zakresie kierunków rozwoju miasta „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” (rozdział 2 §5. pkt. 5.6) zakłada 
wielokierunkowy rozwój systemów komunikacji i transportu drogowego oraz miejskiego 
systemu parkowania, skutecznie rozdzielającego ruch wewnątrzmiejski od ruchu 
tranzytowego oraz różne środki transportu, dostosowane do rangi powiązań 
komunikacyjnych, w tym: 

1) budowa hierarchicznego systemu komunikacji drogowej uwzględniającego 
funkcję poszczególnych układów drogowych z wyodrębnieniem relacji skali krajowej, 
wewnątrzmiejskiej, dzielnicowej i wewnątrzdzielnicowej z zastosowaniem rozdzielności 
układów i bezkolizyjności głównych miejsc ich krzyżowania się; 

2) budowa i rozbudowa podstawowego układu drogowego zdominowanego 
ruchem tranzytowym pozamiejskim i wewnątrzmiejskim, realizowanego w ramach inwestycji 
wojewódzkich; 

3) budowa i rozbudowa podstawowego układu drogowego zdominowanego 
ruchem rozprowadzającym, zwiększającego drożności i przepustowości dróg, gwarantującego 
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alternatywne połączenia w obszarach zurbanizowanych oraz zapewniającego dostęp  
do wyznaczonych w studium jednostek urbanistycznych; 

4) sukcesywne przekształcenia podstawowego i uzupełniającego układu 
drogowego, zagęszczającego siatkę połączeń drogowych, zwiększającego drożności  
i przepustowości dróg oraz gwarantującego bezpośredni dojazd do wyznaczonych w studium 
terenów; 

5) uwolnienie obszaru centrum i śródmieścia miasta z ruchu tranzytowego 
poprzez realizację obwodnic; 

6) skoordynowany rozwój inwestycji drogowych ukierunkowany na szybkie 
zagwarantowanie obszarom węzłowym dogodnego dostępu do podstawowego układu dróg; 

7) rozwój systemów transportu publicznego gwarantującego dogodne korzystanie 
z alternatywnych środków komunikacji; 

8) wypracowanie modelu ogólnomiejskiego systemu parkowania, na który 
składają się: 

a) strategiczne ogólnodostępne parkingi obsługujące tereny śródmieścia miasta, 
wspomagane systemem ogólnodostępnych parkingów inwestorskich, 

b) strategiczne parkingi obsługujące strefy osadniczo-administracyjne, 
c) wytyczne dla parkingów inwestorskich wynikające ze specyfiki ich lokalizacji, 
d) wytyczne do bilansowania potrzeb parkingowych w dostosowaniu do specyfiki 

przeznaczenia terenu, stanu istniejącego zabudowy a także położenia terenu w skali miasta. 
 
W rozdziale 9 – Kierunki rozwoju systemów komunikacji transportu i parkowania 

zdefiniowane są strategiczne kierunki w zakresie systemu parkingowego dla miasta Racibórz. 
Znajdujemy tam informację, że należy dążyć do opracowania zbiorczej mapy istniejących  
i docelowych możliwości parkowania wzdłuż dróg i ulic, otrzymując tym samym 
maksymalną chłonność parkingową prawdopodobną do uzyskania w granicach linii 
rozgraniczających drogi publiczne oraz, że w granicach terenów dróg i ulic wyznaczonych  
w studium, poza zagospodarowaniem dopuszczonym w przepisach odrębnych dopuszcza się 
realizację obiektów obsługi komunikacji, w tym: miejsc postojowych, parkingów oraz 
podziemnego zainwestowania funkcjami usługowymi pod warunkiem nie ograniczania 
swobody poruszania się i zagospodarowania na poziomie terenu z zachowaniem przepisów 
odrębnych. 

 
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW PARKOWANIA  

1. W odniesieniu do systemu parkowania należy dążyć do stworzenia ogólnomiejskiego 
systemu parkowania, przyjaznego jego użytkownikom, bez bezzasadnych ograniczeń  
i restrykcji, opartego na regułach, które powinny być zrozumiałe i akceptowane przez 
większość jego użytkowników. Stosowanie ograniczeń czasowych, lokalizacyjnych, 
wyznaczanie stref płatnego parkowania, reorganizacji ruchu drogowego, powinno mieć  
na celu uzyskanie równowagi między racjonalnym zmniejszeniem popytu na miejsca 
parkingowe w miejscach zbyt obciążonych, a możliwościami spójnie zarządzanego transportu 
publicznego, sprawnie obsługującego te miejsca. 
2. Ogólne zasady bilansowania potrzeb parkingowych w strategicznych obszarach miasta: 

1) w granicach terenu o symbolu S1 (tereny zabudowy śródmiejskiej) nowe 
planowane inwestycje winny zaspokajać swoje potrzeby parkingowe zgodnie z zalecanymi  
i potwierdzonymi w planach miejscowych wskaźnikami ilości miejsc parkingowych 
określonych dla poszczególnych przeznaczeń, przyjmując jednocześnie zasadę, w granicach 
terenów S1, dopuszczenia na poziomie terenu nie więcej niż 40% wymaganych miejsc 
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parkingowych, pozostałe 60% miejsc integrując w projektowanej bryle budynku  
w parkingach podziemnych lub nadziemnych jedno i wielopoziomowych; 

2) w granicach terenu o symbolu S1 dopuszcza się możliwość lokalizacji 
wymaganych miejsc parkingowych związanych z konkretnym terenem i przeznaczeniem poza 
granicami tego terenu, bilansując brakującą ilość miejsc parkingowych w ramach 
ogólnodostępnych parkingów zlokalizowanych w granicach linii rozgraniczających dróg,  
a także w granicach innych terenów, z zastrzeżeniem wprowadzenia stosownych ustaleń  
w przyszłych planach miejscowych; 

3) w granicach pozostałych stref administracyjno-osadniczych, dopuszcza się 
możliwość lokalizacji wymaganych miejsc parkingowych związanych z konkretnym terenem 
i przeznaczeniem poza granicami tego terenu, bilansując brakującą ilość miejsc parkingowych 
w ramach ogólnodostępnych parkingów zlokalizowanych w granicach linii rozgraniczających 
dróg, a także w granicach innych terenów, z zastrzeżeniem wprowadzenia stosownych ustaleń 
w przyszłych planach miejscowych. 
3. W obszarze istniejących osiedli mieszkaniowych należy: 

1) uporządkować system miejsc postojowych; 
2) uzupełniać deficyt miejsc parkingowych poprzez budowę wielopoziomowych 

obiektów parkingowych; 
3) zakazać zmiany przeznaczenia parkingów terenowych na inne funkcje, 

traktując te tereny jako konieczną rezerwę dla budowy nowoczesnych garaży 
wielopoziomowych. 
4. Należy zapewnić możliwość bezpiecznego parkowania rowerów, przede wszystkim  
w obrębie strefy śródmiejskiej oraz w miejscach wyznaczonych, w koordynacji  
z siecią ścieżek rowerowych. 
5. Studium zaleca stosowanie następujących wskaźników służących określeniu ilości miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych: 

- 1 miejsce postojowe dla każdych 30 m2
 

powierzchni sprzedaży w obiektach 
handlowych; 

- 1 miejsce postojowe dla każdych 25 m2
 

powierzchni użytkowej podstawowej 
przeznaczenia usługowego, nie dotyczy przeznaczeń takich jak: kościoły, szkoły podstawowe, 
ponadpodstawowe i wyższe, szpitale, przedszkola, klasztory; 

- 1 miejsce postojowe dla 20 użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych  
i 1 miejsce postojowe dla 50 użytkowników w terenach sportowo-rekreacyjnych 
niezabudowanych, z zagwarantowaniem dodatkowo co najmniej 2 miejsc postojowych dla 
autokarów; 

- 1 miejsce postojowe lub miejsce w garażu dla każdego 1 mieszkania dla 
przeznaczenia mieszkaniowego; 

- 1 miejsce postojowe lub miejsce w garażu dla każdego 1 mieszkania oraz  
co najmniej 1 miejsce postojowe dla każdego lokalu użytkowego, zlokalizowanych  
w terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym; 

- 1 miejsce postojowe dla każdych 5 pracowników na najliczniejszej zmianie, 
zlokalizowanych w terenach o przeznaczeniu produkcyjnym; 

- dla każdego zespołu ogródków działkowych, co najmniej 10 miejsc postojowych; 
- dla każdego zespołu zabudowy rekreacyjnej, co najmniej 20 miejsc postojowych; 
- dla każdego zespołu obsługi terenu leśnych, co najmniej 20 miejsc postojowych. 

6. Zalecane wskaźniki winny podlegać uściśleniom w planach miejscowych,  
z uwzględnieniem zmian dopuszczonych z uwagi na szczegółową analizę terenu oraz 
podlegać dopuszczonemu bilansowaniu w terenach sąsiednich. 
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7. Dopuszcza się realizację wszelkich obiektów budowlanych związanych  
z wdrożeniem docelowego systemu parkowania, w tym wolnostojących i zintegrowanych  
z innymi obiektami parkingów i garaży: naziemnych, podziemnych i nadziemnych,  
z zastrzeżeniem, iż rozwiązania te powinny znaleźć swoje jednoznaczne potwierdzenie  
w ustaleniach przyszłych planów miejscowych. 

 
Rys. 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza w obszarze opracowania 
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2. Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006-2015 
Strategia jest dokumentem nakreślającym główne cele i kierunki przyszłego rozwoju 

miasta, uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej. Strategia powinna być realizowana 
poprzez przygotowanie nowych i modyfikowanie już prowadzonych działań na terenie 
miasta. Działania te porządkuje się w programy odpowiadające celom strategicznym. 
Zasadniczym celem Strategii Rozwoju Miasta Racibórz jest odpowiedź na pytanie „W jakim 
miejscu będziemy za 10 lat”. Pod kątem parkingów możemy w strategii odnaleźć informację, 
że parkowanie pojazdów jest odrębnym problemem komunikacyjnym w Raciborzu. Problem 
ten widoczny jest szczególnie: 

- w centrum miasta, 
- na osiedlach mieszkaniowych. 
W styczniu 2005 r. w ścisłym centrum Raciborza rozpoczęto pobieranie opłat  

za postój pojazdów samochodowych w pasach drogowych dróg publicznych w ramach strefy 
płatnego parkowania. Osiągnięto w ten sposób zakładane cele, to jest: 

- udrożniono drogi w ścisłym centrum Raciborza, 
- wyeliminowano problem braku wolnych miejsc postojowych, 
- zmniejszono ilość kradzieży i włamań do samochodów. 
Dodatkowo przy prowadzeniu strefy znalazło zatrudnienie ok. 30 osób, a część 

środków finansowych z tytułu pobranych opłat zasila budżet gminy. Efektem ubocznym 
wprowadzenia strefy jest przeniesienie się postoju pojazdów na przydomowe podwórka  
i ulice graniczące ze strefą. Kwestia parkowania pojazdów na osiedlach mieszkaniowych jest 
wewnętrzną sprawą zarządcy terenu osiedla. Rozwiązaniem tego problemu będzie budowa 
parkingów: 

- wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych obsługiwanych rampami 
drogowymi lub windami, 

- jednopoziomowych podziemnych – pod nową zabudową lub podwórkami, 
- tradycyjnych w poziomie terenu. 
 
 Podsumowując możemy stwierdzić, że problem parkingów w mieście Racibórz jest 

istotnym elementem w polityce zarówno transportowej jak i przestrzennej miasta. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza reguluje 
szczegółowo kwestie istniejących parkingów poprzez wprowadzenie zasad bilansowania 
potrzeb parkingowych w poszczególnych terenach, określając wskaźniki służące ustaleniu 
ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które powinny ulec uściśleniu  
w planach. Zarówno Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Raciborza, jak i Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006-2015 wskazują  
na potrzebę uporządkowania systemu parkowania. Pozwalają na realizację polityki 
parkingowej poprzez realizację parkingów w różnych formach, w tym parkingów 
wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza ponadto wskazuje na konieczność 
zachowania istniejących rezerw parkingowych, natomiast zapisy Strategii Rozwoju Miasta 
Racibórz na lata 2006-2015 umożliwiają tworzenie nowych parkingów nadziemnych oraz 
podziemnych pod nową zabudową lub podwórkami. 
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1.1.2. Plany zagospodarowania przestrzennego 

 
Na obszarze objętym opracowaniem Miasto Racibórz posiada 4 obowiązujące, 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  
Uchwała Nr XXXII/ 469/ 2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu 

Uchwała Nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu. 

Uchwała Nr XLIII /651 /2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu. 

Uchwała Nr XLIII /648 /2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
w jednostce strukturalnej Proszowiec-Stara Wieś w Raciborzu. 
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Rys. 3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obszarze opracowania 
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Rys. 4 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej 
Ostróg w Raciborzu znajdujący się w obszarze opracowania 
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Rys. 5 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej 
Płonia w Raciborzu znajdujący się w obszarze opracowania 
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Rys. 6 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej 
Śródmieście w Raciborzu znajdujący się w obszarze opracowania 
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Rys. 7 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej 
Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu znajdujący się w obszarze opracowania 
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Tabela 1 przedstawia zestawienie wskaźników ilości miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w wybranych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
Lp.  Rodzaj 

obiektu 
(usługi) 

MPZP 
Proszowiec - 
Stara Wieś 

MPZP Ostróg MPZP Śródmieście MPZP Płonia 

1 

Administr
acja 

- 100 
zatrudnionych 
20 – 30 miejsc 
postojowych 

100 zatrudnionych 
20 – 30 miejsc postojowych 

 

1 miejsce 
postojowe  
na 20 m2 
powierzchni 
całkowitej 
obiektów 

2 

Biblioteki - 100 
użytkowników 
jednocześnie 
20 – 30 miejsc 
postojowych 

100 użytkowników 
jednocześnie 
20 – 30 miejsc postojowych 

1 miejsce 
postojowe  
na 20 m2 
powierzchni 
całkowitej 
obiektów 

3 

Domy 
rencistów 

- 100 mieszkańców 
4 – 6 miejsc 
postojowych;  
100zatrudnionych 
20 – 30 miejsc 
postojowych 

100 mieszkańców 4 – 6 
miejsc postojowych; 
100 zatrudnionych 
20 – 30 miejsc postojowych 

 

- 

4 

Hotele - 100 łóżek 
25 – 35 

 

100 łóżek 
25 – 35 miejsc postojowych 

 

1 miejsce 
postojowe  
na 20 m2 
powierzchni 
całkowitej 
obiektów 

5 

Kina, 
teatry 

- 100 miejsc 
20 – 30 miejsc 
postojowych 

100 miejsc 
20 – 30 miejsc postojowych 

 

1 miejsce 
postojowe  
na 20 m2 
powierzchni 
całkowitej 
obiektów 

6 

Domy 
kultury, 
kluby 

- 100 
użytkowników 
jednocześnie 
20 – 30 miejsc 
postojowych 

100 użytkowników 
jednocześnie 
20 – 30 miejsc postojowych 

 

1 miejsce 
postojowe  
na 20 m2 
powierzchni 
całkowitej 
obiektów 

7 

Muzea, 
obiekty 
wystawow
e 

- 100 
użytkowników 
jednocześnie 
25 – 35 miejsc 
postojowych 

100 użytkowników 
jednocześnie 
25 – 35 miejsc postojowych 

 

1 miejsce 
postojowe  
na 20 m2 
powierzchni 
całkowitej 
obiektów 

8 

Obiekty 
sportowe 

- 100 
użytkowników 
jednocześnie 
15 – 20 miejsc 
postojowych 

100 użytkowników 
jednocześnie 
15 – 20 miejsc postojowych 

 

1 miejsce 
postojowe  
na 20 m2 
powierzchni 
całkowitej 
obiektów 
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9 

Pracownic
ze ogródki 
działkowe 

- 100 działek 
15 – 25 miejsc 
postojowych 

 

100 działek 
15 – 25 miejsc postojowych 

 

- 

10 

Produkcja 
(przemysł, 
usługi) 

- 100 
zatrudnionych 
15 – 25 miejsc 
postojowych 

100 zatrudnionych 
15 – 25 miejsc postojowych 

1 miejsce 
postojowe na 3 
zatrudnionych 

11 

Zakłady 
opiekuńcz
o-
lecznicze 

- 100 
zatrudnionych 20 
– 30 miejsc 
postojowych 

100 zatrudnionych 20 – 30 
miejsc postojowych;  
Szpitale- na 10 łóżek 4 – 6 
miejsc postojowych 

1 miejsce 
postojowe na 40 
m² powierzchni 
całkowitej 
obiektów 

12 

Urządzeni
a handlu 

- Do 2000 m² 
liczba miejsc 
postojowych 
przypadających 
na 100 m² pow. 
sprzedażowej: 4,0 
– 6,0 

- - 

13 

Urządzeni
a handlu, 
gastronom
ii, usług 

- - Do 2.000 m2 

2.001 - 4.000 m2 

4.001 - 6.000 m2 

6.001 - 8.000 m2 

8.001 - 10.000 
m2 

10.001 - 12.000 
m2 

12.001 - 14.000 
m2 

14.001 - 16.000 
m2 

dla 
każdej 
pozycji 
min. 2 
miejsca 
postojow
e 

1 miejsce 
postojowe na 10 
m2 powierzchni 
sali 
konsumpcyjnej 
obiektów usług 
gastronomiczny
ch 

14 

Teren 
zabudowy 
mieszkani
owej 
jednorodzi
nnej 

1 mieszkanie - 1 
miejsce postojowe 
bądź garaż;  

każde 25 
m² powierzchni 
użytkowej – 1 
miejsce postojowe 

- 1 mieszkanie – 1 miejsce 
postojowe 

1 mieszkanie - 2 
miejsca 
postojowe;  
każde 25 m² 
powierzchni 
użytkowej – 1 
miejsc 
postojowe 

15 

Teren 
zabudowy 
mieszkani
owej 
jednorodzi
nnej z 
usługami 

1 mieszkanie - 2 
miejsce postojowe 
lub 2 garaże; 

każde 20 
m² powierzchni 
użytkowej – 1 
miejsc postojowe 

- - - 

16 

Tereny 
zabudowy 
usługowej 

dla każdych 
rozpoczętych 50 
m2 powierzchni 
użytkowych – 1 
miejsce postojowe 
bądź garaż 

- - - 
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17 

Tereny 
baz, 
składów 
i magazyn
ów 
z dopuszc
zeniem 
prowadze
nia usług 
i handlu 
hurtowego 

dla każdych 
rozpoczętych 100 
m2 powierzchni 
użytkowych - 1 
miejsce postojowe 
lub garaż 

- - 1 miejsce 
postojowe na 40 
m2 powierzchni 
całkowitej 
obiektów, nie 
mniejszej niż 1 
miejsce 
postojowe na 2 
zatrudnionych 

Tabela 1. Zestawienie wskaźników ilości miejsc postojowych w wybranych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego 

 
1.2. Typy istniejących parkingów 

1.2.1. Wydzielone miejsca parkingowe 

 
Inwentaryzacja miejsc parkingowych pozwoliła na zidentyfikowanie miejsc 

parkingowych w obszarze opracowania. Podczas badań zidentyfikowano istniejące miejsca 
postojowe, dokonując ich delimitacji ze względu na formę parkingu, na: 

• Wydzielone miejsca parkingowe; 
• Możliwość parkowania autobusów; 
• Parkingi zadaszone/wielopoziomowe; 
• Garaże, 

oraz ze względu na sposób organizacji, na: 
• Parkingi bezpłatne; 
• Parkingi płatne; 
• Postój czasowy. 

 
W obszarze opracowania występują głównie miejsca parkingowe przeznaczone dla 

samochodów osobowych w formie niezadaszonych parkingów terenowych oraz miejsca 
postojowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Podział związany ze sposobem organizacji 
miejsc parkingowych związany jest z istnieniem w mieście Racibórz strefy płatnego 
parkowania, rozdzielającej płatne parkowanie w centrum miasta od bezpłatnego w pozostałej 
jego części. W obszarze opracowania można również wydzielić parkingi o specyficznym 
sposobie organizacji – parkingi pozwalające na postój czasowy – do 1 h – w obrębie  
ul. Batorego oraz na fragmencie ul. Opawskiej od skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego/Drzymały do skrzyżowania z ul. Łąkową. 

 
Liczba miejsc parkingowych 14690 100% 

Bezpłatne 13542 92% 
Płatne 900 6% 
Czasowe 248 2% 

Tabela 2. Istniejące miejsca parkingowe 
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Rys. 8 Typy istniejących parkingów – forma parkingu 
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Rys. 9 Typy istniejących parkingów – sposób organizacji 
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1.2.2. Abonamenty parkingowe dla mieszkańców 

 
W granicy strefy płatnego parkowania, określonej na podstawie uchwały  

Nr XXIV/339/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004 r. W sprawie: ustalenia 
strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz 
ustalenia wysokości stawek opłat i określenia sposobu ich pobierania ustalono abonamenty 
parkingowe dla mieszkańców ze zmianami obowiązują abonamenty w następującej 
wysokościach: 

20,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu mieszkańca  
(na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w obrębie strefy płatnego 
parkowania i będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego, 
którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

20,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu właściciela lub 
najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) zlokalizowanego w obrębie strefy 
płatnego parkowania będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu 
samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 

Miesięczna opłata zryczałtowana dotyczy parkingów w pasach drogowych strefy  
i zwalnia użytkownika pojazdu od wnoszenia opłat godzinowych lub abonamentu dziennego.  

Opłata zryczałtowana upoważnia właściciela pojazdu do parkowania pojazdu w strefie 
płatnego parkowania w dowolnym wolnym miejscu wyznaczonego parkingu lecz nie stanowi 
prawa wyłączności do dysponowania określonym miejscem w godzinach funkcjonowania 
strefy. 

1.2.3. Parkomaty 

 
W obrębie strefy płatnego parkowania brak jest aparatów służących uiszczaniu opłat - 

parkomatów. Za obsługę stref płatnego parkowania oraz pobór opłat odpowiadają wyraźnie 
oznakowani parkingowi. Takie funkcjonowanie systemu poboru opłat zgodne jest z §8, 
Uchwały Nr XXIV/339/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004r. W sprawie: 
ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
oraz ustalenia wysokości stawek opłat określenia sposobu ich pobierania ze zmianami. 

1.2.4. Powierzchnia płatnych parkingów 

 
W Strefie płatnego parkowania znajduje się ok. 1625 miejsc postojowych, z czego 

zaledwie 900 jest miejscami płatnymi. 
Strefa płatnego parkowania posiada dwóch odrębnych zarządców dla poszczególnych 

parkingów: 
• Pl. Długosza – powierzchnia ok.3134 m² - zarządzany przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji OSiR Racibórz,  
• parkingi znajdujące się w strefie płatnego parkowania  

z wyłączeniem parkingu parkowania czasowego (ul. Batorego) oraz  
pl. Długosza – powierzchnia ok. 14630 m² - zarządzany przez firmę wyłonioną 
w trybie przetargowym. 
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Rys. 10 Typy istniejących parkingów – forma realizacji 

1.2.5.Wielopoziomowe parkingi 

 
Zarówno w obszarze opracowania jak i w cały mieście Racibórz brak jest 

wielopoziomowych parkingów. Znajdujący się przy centrum handlowym Kaufland parking 
posiada cechy parkingu wielopoziomowego, jest natomiast parkingiem zadaszonym, 
konstrukcyjnie posiada 1 poziom i zlokalizowany jest na wysokości poziomu terenu.  

Zarówno Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Raciborza jak i Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006-2015 dają możliwość 
rozwoju wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych parkingów, a w Uchwale Nr XLIII 
/651 /2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej 
Śródmieście w Raciborzu dopuszcza się lokalizację parkingów-garaży wielopoziomowych, 
które mogą zaistnieć samodzielnie na wyznaczonym terenie w zależności od potrzeb. 
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1.2.6. Strefa płatnego parkowania 

 
Strefa płatnego parkowania ustanowiona została na mocy uchwały Nr IX/268/2008 

Rady Miasta Racibórz z dnia 2 kwietnia 2008r. W sprawie: zmiany uchwały  
Nr XXIV/339/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz 
ustalenia wysokości stawek opłat i określenia sposobu ich pobierania i wyznaczają  
ją następujące ulice: Drzymały, Wojska Polskiego, pl. Wolności, Drewniana, Reymonta, 
pl. Mostowy, Podwale, Mickiewicza, Pocztowa. 

 
Fot. 1 Strefa płatnego parkowania, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/268/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 2 kwietnia 
2008 r. 

 

1.2.7. Garaże 
 
Jedną z form miejsc parkingowych występujących w obszarze opracowania są garaże. 

Występują głównie na terenach osiedli mieszkaniowych i w przeważającej części są to garaże 
zgrupowane w postaci kontenerów garażowych. Mogą występować także w formie 
przybudowanych lub wbudowanych garaży (szczególnie w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). W obszarze opracowania zlokalizowano 1512 garaży.  
Ich przestrzenny rozkład lokalizacji przedstawia rys.8. 
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Fot. 2 Garaże          Fot. 3 Garaże 

 

1.2.8. Parkingi dla samochodów ciężarowych i autobusów 

 
W obszarze opracowania występują miejsca parkingowe na których istnieje 

możliwość parkowania autobusów. Są to: 
parking na pl. Długosza, 
parking na terenie OSiR, 
parking pomiędzy ul. Armii Krajowej, Jana i Karola 
Przestrzenny rozkład lokalizacji parkingów dla autobusów przedstawia Rys.8. (str. 24) 
W obszarze opracowania brak jest dostępnych dla wszystkich parkingów dla 

samochodów ciężarowych. Samochody ciężarowe mają możliwość parkowania  
na prywatnym, przyzakładowym parkingu przy fabryce Henkel (ul. Stalowa). 

1.2.9. Strefy czasowego parkowania 

 
W Raciborzu strefy czasowego parkowania wyznaczone są wzdłuż ulicy Batorego 

oraz Opawskiej. Prawne ograniczanie czasu postoju polega na wprowadzeniu znaku 
drogowego „strefa ograniczonego postoju”. W takiej strefie wymaga się od kierujących 
pojazdami umieszczenia w widocznym miejscu zegara parkingowego, umożliwiającego 
skontrolowanie czasu postoju samochodu. W Polsce jest to znak B-39 (stosowany ze znakiem 
B-40 oznaczającym koniec strefy). Obecne polskie przepisy umożliwiają w strefie 
wyznaczonej takimi znakami, kontrolę czasu postoju za pomocą zegarów parkingowych.  
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Fot. 4 Oznaczenie strefy czasowego parkowania wraz z kartą parkingową 

 
1.3. Badania poświęcone problematyce miejsc parkingowych 

 
Badania poświęcone problematyce miejsc parkingowych stanowią istotną część 

niniejszego studium. 
Badania zostały podzielone na dwa zasadnicze etapy: 
1. Przygotowanie teoretyczne, studialne i zdefiniowanie założeń 
2. Badania empiryczne. 
W pierwszym etapie badania rozpoczęto od wykonania inwentaryzacji istniejących 

miejsc parkingowych na obszarze objętym analizą, co pozwoliło na zidentyfikowanie stanu 
miejsc parkingowych w obszarze opracowania. Podczas inwentaryzacji zidentyfikowano 
istniejące miejsca postojowe, dokonując ich delimitacji ze względu na formę parkingu 
(wydzielone miejsca parkingowe, możliwość parkowania autobusów, parkingi 
zadaszone/wielopoziomowe, garaże) oraz ze względu na sposób organizacji (parkingi 
bezpłatne, parkingi płatne, postój czasowy). 

 
Na podstawie wykonanej inwentaryzacji miejsc parkingowych, uwzględniając 

charakterystykę przestrzenną miasta, oraz na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta wytypowano miejsca charakterystyczne 
(reprezentatywne) do badań empirycznych. 



                   
 

Projekt o numerze rejestracyjnym PL.3.22/3.3.04/12.03286 pt. ”PARKING PL-CZ” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz z budżetu państwa RP 
„Przekraczamy granice” 

28 

Do badań wybrano 5 obszarów parkingów o różnej wielkości, typie i sposobie 
parkowania.  

Obszar 1 (Centrum – Pl. Długosza) - obejmujący parking płatny w ścisłym centrum 
Raciborza – pl. Długosza. 

Obszar 2 (Centrum – ul. Batorego) – znajdujący się wzdłuż ulicy Stefana Batorego  
w strefie płatnego parkowania, gdzie postój ograniczony jest do 1 godziny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00-17:00, w soboty w godzinach 9:00-13:00. Pierwsza godzina postoju 
jest bezpłatna. 

Obszar 3 (ul. Pracy) - obejmujący swoim zasięgiem parkingi przyuliczne usytuowane 
w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego - przy ul. Pracy.  

Obszar 4 (ul. Armii Krajowej ) – obejmujący parking bezpłatny przy ul. Armii 
Krajowej – Jana o powierzchni 2536 m².  

Obszar 5 (ul. Opawska) – parkingi przy „Netto” i „Biedronce” 
Poniższy rysunek ilustruje te lokalizacje. 
 

 
Rys. 11 Paszportyzacja miejsc parkingowych 

 
W dniu 17 stycznia 2013 r. przeprowadzono badania poświęcone problematyce miejsc 

parkingowych. Badania zostały wykonane w godzinach od 8 do 22 w dwugodzinnych 
przedziałach czasu (8:00 – 10:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00) przez 
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przeszkolonych ankieterów. Na dzień badań wybrano dzień roboczy – czwartek. W badaniach 
w obszarach 1-5 wzięto pod uwagę w sumie 561 miejsc parkingowych, w tym było 13 miejsc 
dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.3.1. Typy miejsc parkingowych i ich stopień wykorzystania 

 
Dla reprezentatywnych miejsc parkingowych zbadano formę parkowania, w obrębie 

której wyróżniono: 
• parkowanie prostopadłe, 
• parkowanie skośne, 
• parkowanie równoległe, 
• parkowanie w ruchu jezdnym,  

oraz typy parkowania: 
• parking bezpłatny, 
• parking płatny (strefa płatnego parkowania), 
• parking zastrzeżony/zarezerwowany (przeznaczony na postój pojazdu 

uprawnionej/niepełnosprawnej osoby), 
• parking czasowy. 

 
Legenda

Forma parkowania
parkowanie prostopadłe

parkowanie skośne

parkowanie równoległe

parkowanie w ruchu jezdnym

N

P

V

C

Typ parkowania

parking bezpłatny

parking płatny

parking zastrzeżony/zarezerwowany

parking czasowy  
Rys. 12 Klasyfikacja miejsc parkingowych 

 
Rysunki 13, 14, 15, 16, 17 przedstawiają rozróżnienie reprezentatywnych parkingów 

w oparciu o powyższą klasyfikację. 
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Rys. 13 Obszar 1 ( Centrum – Plac Długosza) – Paszportyzacja miejsc parkingowych 
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Rys. 14 Obszar 2 ( Centrum – ul. Batorego) – Paszportyzacja miejsc parkingowych
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Rys. 15 Obszar 3 (ul. Pracy) – Paszportyzacja miejsc parkingowych 
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Rys. 16 Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) – Paszportyzacja miejsc parkingowych 
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Rys. 17 Obszar 5 (ul. Opawska) – Paszportyzacja miejsc parkingowych 
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1.3.2. Wybór miejsc parkingowych według użytkowników 

 
Dla miejsc reprezentatywnych zidentyfikowano użytkowników miejsc parkingowych 

na podstawie numerów rejestracyjnych pojazdów. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące 
pochodzenia numerów rejestracyjnych pojazdów, które zaparkowały w poszczególnych 
obszarach oraz ich liczbę. 
Obszar 1 (Centrum – Plac Długosza) Liczba pojazdów Udział procentowy 
ZAREJESTROWANY W INNYM KRAJU 6 2,64% 
ŚLĄSKIE 190 83,70% 
OPOLSKIE 25 11,01% 
WIELKOPOLSKIE 1 0,44% 
MAZOWIECKIE 1 0,44% 
POMORSKIE 1 0,44% 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 0,44% 
MAZOWIECKIE 1 0,44% 
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 0,44% 
Obszar 2 (Centrum – ul. Batorego) Liczba pojazdów Udział procentowy 
ZAREJESTROWANY W INNYM KRAJU 2 4,35% 
ŚLĄSKIE 38 82,61% 
OPOLSKIE 5 10,87% 
MAZOWIECKIE 1 2,17% 
Obszar 3 (ul. Pracy) Liczba pojazdów Udział procentowy 
ZAREJESTROWANY W INNYM KRAJU 2 1,56% 
ŚLĄSKIE 110 85,94% 
OPOLSKIE 12 9,38% 
MAZOWIECKIE 2 1,56% 
LUBUSKIE 1 0,78% 
WIELKOPOLSKIE 1 0,78% 
Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) Liczba pojazdów Udział procentowy 
DOLNOŚLĄSKIE 1 1,11% 
ŚLĄSKIE 81 90,00% 
OPOLSKIE 3 3,33% 
MAŁOPOLSKIE 1 1,11% 
WIELKOPOLSKIE 1 1,11% 
MAZOWIECKIE 3 3,33% 
Obszar 5 (ul. Opawska) Liczba pojazdów Udział procentowy 
ZAREJESTROWANY W INNYM KRAJU 7 4,19% 
ŚLĄSKIE 141 84,43% 
MAZOWIECKIE 6 3,59% 
OPOLSKIE 13 7,78% 
Tabela 3. Pochodzenie parkujących pojazdów z podziałem na obszary. 

 
Parkowanie w poszczególnych obszarach możemy podzielić na legalne oraz  

na nielegalne. Parkowanie legalne to parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych  
z respektowaniem obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego i lokalnych zasad 
organizacji miejsc parkingowych (miejsca płatne, postoju czasowego), zgodnie  
z oznakowaniem drogowym pionowym i poziomym. Parkowanie nielegalne to natomiast 
takie, gdzie samochody parkują w miejscach nie przeznaczonych do parkowania, parkowanie 
na miejscach zastrzeżonych osób nieupoważnionych, niezgodnie z oznakowaniem drogowym 
pionowym i poziomym oraz wbrew obowiązującym przepisom Kodeksu Drogowego  
i lokalnym zasadom organizacji miejsc parkingowych, jest to parkowanie np. w miejscach 
płatnych bez uiszczenia opłaty, w miejscach postoju czasowego do 1 h – powyżej 1 h.  
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Legalne parkowanie 654 
Obszar 1 (Centrum - Plac Długosza) 227 
Obszar 2 (Centrum - ul. Batorego) 46 
Obszar 3 (ul. Pracy) 128 
Obszar 4 (ul. Armii Krajowej)  90 
Obszar 5 (ul. Opawska) 163 

Nielegalne parkowanie  41 
Obszar 1 (Centrum - Plac Długosza) 1 

Obszar 2 (Centrum - ul. Batorego) 21 

Obszar 3 (ul. Pracy) 13 

Obszar 4 (ul. Armii Krajowej)  2 

Obszar 5 (ul. Opawska) 4 
Tabela 4. Suma parkujących pojazdów w poszczególnych obszarach w podziale na legalne i nielegalne parkowanie 

 
W celu dokładniejszej wizualizacji danych przedstawiono je w postaci wykresu.  

W analizowanych obszarach przeważali kierowcy z województwa śląskiego z największym 
udziałem mieszkańców powiatu raciborskiego. Obszary 1 i 2 znajdują się w centrum miasta, 
co wpłynęło na wzrost liczby parkujących z innych województw, a także z innych krajów. 
Wiąże się to z charakterem centrum, które jest skupiskiem różnych funkcji, jest tam 
największy udział usług, urzędów i instytucji o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym. 

 

Obszar 1 (Centrum - Plac Długosza)  - WYBÓR MIEJSC PARKINGOWYCH 
WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW

2,64%

11,01%

0,44% 0,44% 0,44%

83,70%

ZAREJESTROWANY W
INNYM KRAJU

ŚLĄSKIE OPOLSKIE WIELKOPOLSKIE,
POMORSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE

MAZOWIECKIE

 
Wykres 1 Obszar 1 (Centrum – Plac Długosza) – Wybór miejsc parkingowych wg użytkowników 

 
Wśród pojazdów zarejestrowanych w województwie śląskim dominowały samochody 

zarejestrowane w powiecie raciborskich a następnie w powiecie wodzisławskim co obrazuje 
poniższy wykres. 
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Obszar 1 (Centrum - Plac Długosza) - PARKUJĄCY Z POWIATÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO

157

14 16
2

RACIBÓRZ RYBNIK WODZISŁAW RUDA ŚLĄSKA

 
Wykres 2 Obszar 1 (Centrum – Plac Długosza) – Parkujący z powiatów województwa śląskiego 

 

Obszar 2 (Centrum - ul. Batorego) - WYBÓR MIEJSC PARKINGOWYCH WEDŁUG 
UŻYTKOWNIKÓW

4,35%

82,61%

10,87%

2,17%

ZAREJESTROWANY W INNYM
KRAJU

ŚLĄSKIE OPOLSKIE MAZOWIECKIE

 
Wykres. 3 Obszar 2 (Centrum – ul. Batorego) – Wybór miejsc parkingowych wg użytkowników 

 
Wśród parkujących zarejestrowanych w województwie śląskim przeważają pojazdy 

zarejestrowane w powiecie raciborskim. Ich przyjazd na parking przy ul. Batorego 
najprawdopodobniej związany jest to z bliskością budynku Urzędu Miasta, gdzie mieszkańcy 
mają możliwość załatwienia spraw związanych z administracją/ usługami publicznymi. 
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Obszar 2 (Centrum - ul. Batorego) - PAKRUJĄCY Z POWIATÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO

32
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RACIBÓRZ WODZISŁAW RYBNIK KATOWICE CZĘSTOCHOWA MIKOŁÓW

 
Wykres.4 Obszar 2 (Centrum – ul. Batorego) – Parkujący z powiatów województwa śląskiego 

 

Obszar 3 (ul. Pracy) - WYBÓR MIEJSC PARKINGOWYCH WEDŁUG 
UŻYTKOWNIKÓW

1,56%

85,94%

9,38%
1,56% 0,78%

ZAREJESTROWANY W
INNYM KRAJU

ŚLĄSKIE OPOLSKIE MAZOWIECKIE LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE

 
Wykres 5 Obszar 3 (ul. Pracy) – Wybór miejsc parkingowych wg użytkowników 

Obszar 3 (ul. Pracy) zlokalizowany jest w terenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Najwięcej parkujących pojazdów zarejestrowanych jest w powiecie 
raciborskim i są to najprawdopodobniej mieszkańcy pobliskich budynków. 
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Obszar 3 (ul. Pracy) - PARKUJĄCY Z POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO

98
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Wykres 6 Obszar 3 (ul. Pracy) – Parkujący z powiatów województwa śląskiego 

 

Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) - WYBÓR MIEJSC PARKINGOWYCH WEDŁUG 
UŻYTKOWNIKÓW

1,11%

90,00%

3,33%
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WIELKOPOLSKIE

ŚLĄSKIE OPOLSKIE, MAZOWIECKIE

 
Wykres 7 Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) – Wybór miejsc parkingowych wg użytkowników 
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Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) - PARKUJĄCY Z POWIATÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO

74

2 1 1

RACIBÓRZ WODZISŁAW BIELSKO-BIAŁA RYBNIK 

 
Wykres 8 Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) – Parkujący z powiatówt województwa śląskiego 

 
Spośród przyjezdnych spoza powiatu raciborskiego dominują osoby z powiatu 

wodzisławskiego. Natomiast znikomy jest udział parkujących z innych obszarów Polski. 
Wynika to z faktu, iż parking ten znajduje się przy jednej z dróg wyjazdowych z miasta.  
Z parkingu tego korzystają w większości klienci pobliskich usług, uczęszczający  
do pobliskiego kościoła, czy szkoły.  

Obszar 5 (ul. Opaw ska ) - WYBÓR MIEJSC PARKINGOWYCH WEDŁUG UŻYKOWNIKÓW
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Wykres 9 Obszar 5 (ul. Opawska) – Wybór miejsc parkingowych wg użytkowników 
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Obszar 5 (ul. Opaw ska ) - PARKUJĄCY Z POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

118
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Wykres 10 Obszar 5 (ul. Opawska) – Parkujący z powiatówt województwa śląskiego 

 
 

Obszar 5 zlokalizowany jest przy ul. Opawskiej, przy 2 obiektach handlowych Netto  
i Biedronka. Ta lokalizacja ma duży wpływ na to, iż najwięcej osób parkujących  
to w większości mieszkańcy powiatu raciborskiego.  

1.3.3. Dynamika ruchu drogowego i jego wpływ na miejsca parkingowe 

 
Obserwuje się następujące zasadnicze trendy związane z wpływem ruchu drogowego 

na miejsca parkingowe: 
- zachowania osób parkujących w wydzielonych miejscach parkingowych różnią się  

w zależności od tego czy są to miejsca w Strefie płatnego parkowania czy też nie. Obciążenie 
miejsc parkingowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych poza Strefą płatnego parkowania jest 
większe, 

- rozkład przestrzenny miejsc parkingowych nie związany jest z klasą drogi – 
największa ich ilość występuje w centrum, w południowej i południowo-zachodniej części 
miasta i wiąże się z funkcją jaką pełni droga oraz silnie koreluje z funkcjami towarzyszącymi 
drodze (osiedla mieszkaniowe, usługi, administracja). Wzdłuż drogi krajowej nr 45 występuje 
mała liczba parkingów, występują głównie przy skrzyżowaniu ulic Głubczyckiej, Kozielskiej, 
Londzina i Mariańskiej, 

- rozkład przestrzenny obciążenia miejsc parkingowych jest związany z natężeniem 
ruchu na drogach - w godzinach szczytu ruchu drogowego (15:40-16:40) obserwuje się 
spadek liczby parkujących pojazdów (zajętość spada) – pojazdy przemieszczają się. 
Największe obciążenie parkingów oraz dróg parkującymi pojazdami w godzinach 8:00-14:00 
jest w centrum, co związane jest ze zlokalizowanymi tam funkcjami usługowymi  
i administracyjnymi (obszar 1 i 2), natomiast w przedziale czasowym 16:00-18:00 można 
zaobserwować silne przesunięcie obciążenia miejsc parkingowych poza centrum – na osiedla 
mieszkaniowe (obszar 3 i 4). 

Na podstawie badań wyliczono stopień zajętości parkingów w podziale na obszary  
i czas. 
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Obszar 1 (Centrum – Plac Długosza) 
Przedział czasowy badania Zajęte miejsca Udział procentowy 

8:00-10:00 89 37% 
12:00-14:00 117 49% 
16:00-18:00 84 35% 
20:00-22:00 29 12% 

Obszar 2 (Centrum – ul. Batorego) 
Przedział czasowy badania Zajęte miejsca Udział procentowy 

8:00-10:00 24 60% 
12:00-14:00 18 45% 
16:00-18:00 6 15% 
20:00-22:00 6 15% 

Obszar 3 (ul. Pracy) 
Przedział czasowy badania Zajęte miejsca Udział procentowy 

8:00-10:00 59 84% 
12:00-14:00 78 111% 
16:00-18:00 59 84% 
20:00-22:00 49 70% 

Obszar 4 (ul. Armii Krajowej)  
Przedział czasowy badania Zajęte miejsca Udział procentowy 

8:00-10:00 43 41% 
12:00-14:00 53 50% 
16:00-18:00 17 16% 

20:00-22:00 9 8% 

Obszar 5 (ul. Opawska) 

Przedział czasowy badania Zajęte miejsca Udział procentowy 

8:00-10:00 47 157% 

12:00-14:00 27 90% 

16:00-18:00 81 270% 

20:00-22:00 11 37% 
Tabela 5. Stopień zajętości miejsc parkingowych w poszczególnych okresach badawczych. 
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Obszar 1 (Centrum - Plac Długosza)  - STOPIEŃ ZAJĘTOŚCI PARKINGÓW
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49%
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Wykres 11 Obszar 1 (Centrum – Plac Długosza) – Stopień zajętości parkingów 

Obszar 2 (Centrum - ul. Batorego)  - STOPIEŃ ZAJĘTOŚCI PARKINGÓW

60%

45%

15% 15%
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Wykres 12 Obszar 2 (Centrum – ul. Batorego) – Stopień zajętości parkingów 
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Obszar 3 (ul. Pracy)  - STOPIEŃ ZAJĘTOŚCI PARKINGÓW

84%
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84%
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Wykres 13 Obszar 3 (ul. Pracy) – Stopień zajętości parkingów 

Obszar 4 (ul.Armii Krajowej ) - STOPIEŃ ZAJĘTOŚCI PARKINGÓW
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Wykres 14 Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) – Stopień zajętości parkingów 
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Obszar 5 (ul. Opawska) - STOPIEŃ ZAJĘTOŚCI PARKINGÓW
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Wykres 15 Obszar 5 (ul.Opawskaj) – Stopień zajętości parkingów 

 
Z wykresów 11 – 15 wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się parkingi 

znajdujące się w bliskim sąsiedztwie usług, sklepów i urzędów, w godzinach ich otwarcia  
od 8:00-16:00. Po godzinie 18 następuje gwałtowny spadek zajętości miejsc parkingowych  
w obszarach: 1 (Centrum – Plac Długosza), 2 (Centrum – ul. Batorego), 4 (ul. Armii 
Krajowej) ; natomiast dopiero po godzinie 20:00 w obszarze 3 (ul. Pracy) – spowodowane jest 
to faktem, iż obszar ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie z terenami mieszkaniowymi. 
Można więc uznać, że zwiększony ruch ok. godziny 16:00 wynika z faktu, iż mieszkańcy 
wracają z pracy do swoich domów. W obszarze 3 (ul. Pracy) zaobserwowano wysoki stopień 
zajętości w godzinach 12:00-14:00 – wynika on z faktu, że przy ulicy Pracy znajdują się 
usługi cieszące się dużym zainteresowaniem - rotacja pojazdów w ich pobliżu jest duża. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się parkingi przy ul. Opawskiej (obszar 5), w godzinach 
16.00-18,00 obserwujemy największą zajętość parkingów, dostępnych jest 30 miejsc 
postojowych, a w tych godzinach zaparkowało tam aż 81 pojazdów, co daje 270 %. Dopiero 
po godzinie 20 można tutaj zaobserwować znaczny spadek zajętości. Badanie zajętości 
parkingów wykazało jednak, iż największe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe 
występuje przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic, mianowicie – ul. Opawskiej. 
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Przedziały czasowe parkowania: 

Obszar 1 (Centrum - Plac Długosza) - Przedziały czaso we parkowania

49
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Wykres 16 Obszar 1 (Centrum – Plac Długosza) – Przedziały czasowe parkowania 

Obszar 2 (Centrum - ul. Batorego) - Przedziały czas owe parkowania

46
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Wykres 17 Obszar 2 (Centrum – ul. Batorego) – Przedziały czasowe parkowania 
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Obszar 3 (ul. Pracy) - Przedziały czasowe parkowania
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Wykres 18 Obszar 3 (ul. Pracy) – Przedziały czasowe parkowania 

Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) - Przedziały czasowe pa rkowania
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Wykres 19 Obszar 4 (ul. Armii Krajowej) – Przedziały czasowe parkowania 
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Obszar 5 (ul. Opawska) -Przedziały czasowy parkowan ia
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Wykres 20 Obszar 5 (ul.Opawskaj) – Przedziały czasowe parkowania 

 
Z powyższych danych (wykresy 17-21) dotyczących przedziałów czasowych 

parkowania pojazdów wynika, iż najwięcej jest parkujących poniżej 1 godziny, następnie 
samochody parkujące maksymalnie do 2 godzin. Osoby parkujące do 8 godzin i powyżej 
stanowią najmniejszy odsetek. Wynika z tego, że w badanych obszarach 1-5 zapotrzebowanie 
na miejsca parkingowe jest największe w godzinach pracy urzędów, usług i sklepów. 

 

1.3.4. Wnioski z przeprowadzonych badań 

 
Z przeprowadzonych badań w obszarach 1-5 można wysnuć następujące wnioski: 

• Użytkownicy analizowanych parkingów to w większości pojazdy zarejestrowane  
w powiecie raciborskim. Nieliczna jest grupa pojazdów z rejestracjami z innych 
województw, bądź państw. Grupa ta w większej ilości dostrzegalna jest blisko 
centrum, im dalej od centrum miasta, tym ich liczba się zmniejsza 

• Miejsca parkingowe poza strefą płatnego parkowania, na osiedlach charakteryzuje 
obłożenie ciągłe, nawet pow. 70 %. 

• W centrum nasilony ruch obserwuje się w godzinach pracy urzędów, godzin otwarcia 
sklepów, głównie w godzinach 8-14. 

• Największy deficyt miejsc postojowych występuje na osiedlach mieszkaniowych oraz 
przy ul. Opawskiej. 

• Parking przy ulicy Stefana Batorego charakteryzuje się największą liczbą nielegalnie 
parkujących. Parking jest tam ograniczony czasowo do jednej godziny, każdy chcący 
zostawić tam pojazd musi posiadać kartę parkingową dostępną w Urzędzie Miasta, 
Biurze Obsługi Interesanta, Straży Miejskiej lub w pobliskich punktach handlowych. 
Kartę należy ustawić na czas przyjazdu i umieścić w widocznym miejscu za przednią 
szybą pojazdu. Z obserwacji tego miejsca wynika, iż parkujący w dużej mierze nie 
przestrzegają tego wymogu, natomiast duża część osób posiadających karty 
parkingowe przy wysiadaniu z pojazdu nie ustawia ich na faktyczny czas przyjazdu, 
ale „przekręca” zegarek na odpowiadający im czas.  
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Nielegalne parkowanie w obszarach 1-5
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Wykres 21 Nielegalne parkowanie w Obszarach 1 – 5 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz oraz na podstawie 

charakterystycznych zachowań mieszkańców, w celu zdiagnozowania zapotrzebowania  
na miejsca parkingowe, dokonano rejonizacji obszaru opracowania. Bazowym odniesieniem 
był podział funkcjonalny jaki został zawarty w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza. Rysunek 17 przedstawia rejonizację 
obszaru opracowania. 
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Rys. 18 Rejonizacja obszaru opracowania 
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2. Zewnętrzne założenia dotyczące analizowanego systemu parkowania. 

2.1. Prognoza zapotrzebowania na wzrost liczby miejsc parkingowych 
 
Na terenie objętym opracowaniem zaproponowano sporządzenie prognozy 

zapotrzebowania na miejsca parkingowe w podziale na wyznaczone rejony. W tym celu 
kolejno określono: 

• aktualny stan miejsc parkingowych, 
• aktualne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, 
• deficyt miejsc parkingowych, 
• prognozę zapotrzebowania na wzrost liczby miejsc parkingowych.  

 
Powyższe wyliczenia wykonano na podstawie następujących danych: 

• liczba mieszkańców z gminnej bazy PESEL (stan na 21.11.2011 r.), 
• wskaźnik motoryzacji dla aut osobowych i ciężarowych (dane dla powiatu 

raciborskiego), dane GUS z 2011, 
• dane z bazy danych CEP – Centralna Ewidencja Pojazdów dla pojazdów 

zarejestrowanych na terenie miasta Racibórz w latach 2005-2012, 
• inwentaryzacja stanu miejsc parkingowych, 
• dane z gminnego systemu ESIM – Elektroniczny System Informacji Miejskiej 

– budynki z przypisanymi kodami funkcji użytkowej zgodnie z instrukcją 
techniczną G-5: 

- 1 - mieszkalne,  
- 2 - przemysłowe, 
- 3 - transportu i łączności, 
- 4 - handlowo-usługowe, 
- 5 - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, 
- 6 - biurowe, 
- 7 - szpitali i zakładów opieki medycznej, 
- 8 - oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, 
- 9 - produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, 
- 10 - inne niemieszkalne. 
 
Jako podstawę do określenia ilości miejsc postojowych przyjęto sumaryczną 

powierzchnię placów parkingowych, parkingów przyulicznych, garaży. Aktualny stan miejsc 
parkingowych określono na podstawie inwentaryzacji miejsc parkingowych. Dla określenia 
ilości miejsc postojowych przyjęto: 
• 11,5 m² - powierzchnia 1 miejsca postojowego na parkingu przyulicznym oraz 

wydzielonym, co odpowiada optymalnym wymiarom miejsca parkingowego – 5 x 
2,3m 

• 15 m² - powierzchnia 1 miejsca postojowego garażowego, co odpowiada optymalnym 
wymiarom garażu – 5 x 3m. 
Ze względu na brak dostępności danych z zamkniętych terenów przemysłowych 

przyjęto następujące założenia dla tych terenów do określenia ilości miejsc postojowych: 
• liczba miejsc postojowych istniejących i zapotrzebowanie na miejsca postojowe 

bilansuje się, 
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• podstawę do określenia bilansu miejsc postojowych stanowi powierzchnia istniejących 
budynków przemysłowych, 

• założono, iż na 100 m² powierzchni budynku przemysłowego zapewnione jest  
1 miejsce postojowe. 

• Aktualne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe określono na podstawie relacji 
ilości mieszkańców (gminna baza PESEL, 2011 r.) w danym rejonie i wskaźnika 
motoryzacji 

• dla aut osobowych (dane dla powiatu raciborskiego, źródło GUS, 2011r.) 
wynoszącego 424,7 auta na 1000 mieszkańców. W celu zobrazowania rzeczywistej 
tendencji i charakteru zjawiska jakim jest zapotrzebowanie na miejsca parkingowe 
wzbogacono wynik o zapotrzebowanie wynikające z funkcji budynków 
zlokalizowanych w poszczególnych rejonach.  
 
Skorzystano zatem z relacji:  

 
 
W celu wyliczenia zapotrzebowania generowanego przez funkcje niemieszkalne 

skorzystano z danych gminnego systemu ESIM – Elektroniczny System Informacji Miejskiej. 
Spośród budynków znajdujących się w obszarze opracowania wybrano budynki w których 
zlokalizowano funkcje, które generują ruch, a tym samym wpływają na wzrost 
zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Wybrano budynki mające następujące kody funkcji 
użytkowej - 2 – przemysłowe, 4 - handlowo-usługowe, 6 – biurowe, 7 - szpitale i zakłady 
opieki medycznej, 8 - oświata, nauka i kultura oraz budynki sportowe, 10 - inne 
niemieszkalne (wybrano wyłącznie kościoły). Dla tych budynków wyliczono 
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w rejonie, które generują na podstawie 
następujących wskaźników: 
• 1 miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni zabudowy dla obiektów których 

powierzchnia zabudowy nie przekracza 2000 m², z wyłączeniem obiektów 
przemysłowych, 

• 1 miejsce parkingowe na 100 m² powierzchni zabudowy dla obiektów których 
powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m² oraz dla obiektów przemysłowych. 

Zapotrzebowanie generowane przez 
mieszkańców w rejonie 

+ 

Zapotrzebowanie generowane przez 
funkcje niemieszkalne 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEJSCA 
PARKINGOWE W REJONIE 
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Tabela nr 6 przedstawia zestawienie istniejących miejsc parkingowych (Σ=17542)  
i zapotrzebowania (Σ=20708) w rozbiciu na rejony. 

 
nr rejonu istniejące zapotrzebowanie 

1 1558 1923 
2 994 403 
3 666 1064 
4 638 1022 
5 708 1018 
6 302 166 
7 246 279 
8 156 71 
9 188 143 
10 390 139 
11 241 135 
12 42 88 
13 236 18 
14 334 912 
15 575 714 
16 916 846 
17 133 62 
18 62 66 
19 281 62 
20 498 767 
21 590 1159 
22 316 324 
23 121 235 
24 182 467 
25 91 174 
26 391 626 
27 548 612 
28 317 269 
29 237 862 
30 6 58 
31 16 77 
32 1537 3454 
33 114 55 
34 225 107 
35 294 874 
36 162 455 
37 145 99 
38 653 59 
39 191 88 
40 1537 389 
41 366 198 
42 89 33 
43 250 136 

Razem 17542 20708 
Tabela 6 Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w relacji z liczbą istniejących miejsc parkingowych 

 
Bilans miejsc parkingowych przedstawiony w tabeli 6 przedstawiono w formie 

graficznej na rysunku nr 18 – cały obszar opracowania. Dla czytelniejszego zobrazowania 
zjawiska rys. 19 podzielono na 3 części.(19a, 19b. 19c). 
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Rys 19 Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w relacji z ilością istniejących miejsc parkingowych 
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Rys 19a Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w relacji z ilością istniejących miejsc parkingowych 
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 Rys 19b Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w relacji z ilością istniejących miejsc parkingowych 
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Rys 19c Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w relacji z ilością istniejących miejsc parkingowych 
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Zapotrzebowanie na wzrost liczby miejsc parkingowych różni się w obszarze 
opracowania. Głównie jest to wynikiem różnego charakteru rejonów. Można zauważyć 
widoczny deficyt miejsc parkingowych w obszarach zabudowy mieszkaniowej, głównie 
wielorodzinnej.  

 
W celu dokładniejszego przedstawienia zjawiska wyliczono deficyt miejsc 

parkingowych, będący różnicą pomiędzy zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe a ilością 
miejsc dostępnych. Deficyt w obszarze opracowania, na dzień sporządzenia studium, wynosi 
3166, oznacza to, że w obszarze opracowania, przy spełnieniu założeń projektu, zabraknąć 
może 3166 miejsc parkingowych. Ze względu na fakt, że zapotrzebowanie i stan istniejący 
miejsc parkingowych różni się w rejonach, wartość deficytu przedstawiono w podziale  
na rejony, w postaci procentowego udziału, gdzie 100 % to całkowity deficyt miejsc 
parkingowych. 

 
Istniejące miejsca parkingowe Zapotrzebowanie na miejsca 

parkingowe 
Deficyt miejsc parkingowych 

Σ 17542 Σ 20708 Σ 3166 

Tabela 7 Deficyt miejsc parkingowych 

 
Rysunek nr 19 przedstawia deficyt miejsc parkingowych w poszczególnych rejonach.  
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Rys.20 Deficyt miejsc parkingowych w poszczególnych rejonach 
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W celu obliczenia prognozowanego zapotrzebowania na wzrost liczby miejsc 
parkingowych przeanalizowano dane dla całego województwa, następnie wyniki 
przeanalizowano w kontekście obszaru opracowania. 

Wyliczono: 
Prognozowany wskaźnik motoryzacji na 1000 mieszkańców 
prognozowany wskaźnik PKB na osobę(dla lepszego zobrazowania zjawiska 

podzielono wskaźnik na 100- PKB/100) 
 
Powyższe wyliczenia wykonano na podstawie następujących danych: 
wskaźnik motoryzacji dla aut osobowych (dane dla województwa śląskiego dla 1000 

mieszkańców), dane GUS, 2007-2011, 
wskaźnik PKB na osobę (dane dla województwa śląskiego), dane GUS, 2007-2010, 
 
Prognozowana wskaźnik PKB na lata 2013-2040. 
 
Podstawą do obliczenia prognozy obrazującej zmiany wskaźnika PKB na osobę  

do roku 2030 były dane uzyskane z GUS za lata 2007-2010. Za pomocą tendencji rozwojowej 
(trendu), bazując na danych statystycznych sporządzono prognozę wskaźnika PKB do roku 
2040. 

 
Prognozowany wskaźnik motoryzacji na lata 2013-2040. 
 
W celu obliczenia prognozowanego wskaźnika motoryzacji skorzystano z danych  

z GUS dla wskaźnika motoryzacji i dla wskaźnika PKB na osobę(dane dla województwa 
śląskiego),GUS, 2007-2010. Na podstawie uzyskanej prognozy wskaźnika PKB wyliczono 
czynnik wzrostu PKB na osobę na lata 2013 – 2040. W celu określenia prognozowanej liczby 
samochodów osobowych na lata 2013-2040 pomnożono stałą wartość, jaką był wskaźnik 
PKB na osobę na rok 2011 i odpowiadające na lata 2013-2040 im czynniki wzrostu PKB. 
Uzyskano stopień zależności posiadania samochodu od wzrostu PKB na osobę. 

 
Wykres nr 19 oraz tabela 8 przedstawiają relację prognozowanych danych na lata 

2013-2040. Zjawisko jest analogiczne dla obszaru opracowania. Można zauważyć 
sukcesywny wzrost obu wskaźników. Daje to przedstawienie zjawiska jakim jest prognoza 
zapotrzebowania na miejsca parkingowe – zapotrzebowanie będzie rosnąć wraz z liczbą 
samochodów, jednak w momencie nasycenia zacznie spadać. 
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Prognozowany rozwój wska źnika motoryzacji w powiecie raciborskim
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Wykres 22 Prognozowane wskaźniki PKB/100 i motoryzacji dla Raciborza na lata 2007-2040 

 

Lata Prognozowany wskaźnik PKB/100 Prognozowany wskaźnik motoryzacji 

2007 327,61 374,00 
2008 361,26 408,80 
2009 387,22 420,20 
2010 392,20 440,50 
2011 394,60 463,60 
2012 398,29 467,94 
2013 401,99 472,27 
2014 405,68 476,61 
2015 409,37 480,95 
2016 413,06 485,29 
2017 416,75 489,62 
2018 420,12 493,58 
2019 423,49 497,54 
2020 427,10 501,78 
2021 430,71 506,02 
2022 434,20 510,12 
2023 437,75 514,30 
2024 441,31 518,47 
2025 451,52 530,47 
2026 461,74 542,48 
2027 471,96 554,49 
2028 482,18 566,50 
2029 484,90 569,68 
2030 491,37 577,28 
2031 497,83 584,88 
2032 502,42 590,27 
2033 507,95 596,77 
2034 513,48 603,27 
2035 519,72 610,59 
2036 525,60 617,50 
2037 531,48 624,41 
2038 537,36 631,32 
2039 540,30 634,77 
2040 547,65 643,41 

Tabela 8 Prognozowane wskaźniki PKB/100 i motoryzacji na lata 2007-2040 
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Lata 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Deficyt -3166 -3 994 -4 823 -6 065 -8 343 -9 793 -11 242 
Tabela 9 Prognozowany deficyt 

 
Tabela 9 pokazuje jak będzie wyglądał deficyt miejsc parkingowych w wybranych 

latach. Obserwujemy wzrost deficytu, co oznacza, iż jeśli nic się nie zmieni to w 2040 r. 
będzie on czterokrotnie wyższy niż w roku 2012. 

 
2.2 Przychody i koszty istniejącego systemu parkowania 

 
Ze względu na dostępność danych analiza przychodów i kosztów została wykonana 

dla strefy płatnego parkowania (SPP).  
 W zakresie kosztów działania SPP - miasto otrzymuje na konto całość zysku  

(z biletów, abonamentów, zawiadomień) a następnie płaci prowizję, na rzecz firmy 
obsługującej, w wysokości 76% wpływu. W przypadku pl. Długosza koszt ten wynosi 
2587,07 zł miesięcznie. 

Przychody systemu parkowania bazują na pobieranych opłatach za parkowanie, w tym 
abonamentowych oraz na zawiadomieniach, czyli opłatach pobieranych wtórnie od osób, 
które zaparkowały pojazd, bez uiszczenia opłaty.  

Opłaty za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania pobierane  
są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 oraz w soboty -7.00-13.00. W niedziele 
parkingi są bezpłatne. 

Stawki opłat za parkowanie w SPP przedstawiają się następująco: 
• 1,50 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania, 
• 1,60 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania 
• 1,70 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania 
• 1,50 zł - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 
• 12,00 zł - abonament dzienny ogólnodostępny 
• 20,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu mieszkańca  

(na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w obrębie strefy płatnego 
parkowania i będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego, 
którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu 

• 20,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu właściciela lub 
najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) zlokalizowanego w obrębie 
strefy płatnego parkowania będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu 
samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 
 
Przychody z opłat abonamentowych dla Strefy Płatnego Parkowania (SPP)w ostatnich 

dwóch latach przedstawiają się następująco: 
• 40980 zł w 2011 roku, 
• 43000 zł w 2012 roku. 
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OPŁATY ABONAMENTOWE [zł]
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Wykres 23 Przychody z opłat abonamentowych ze SPP w latach 2011-2012 

 
Z powyższych danych wynika, iż największe zainteresowanie abonamentami jest  

w miesiącu styczniu. W kolejnych miesiącach rozkładało się ono bardzo podobnie. 
Najmniejsze przychody z opłat abonamentowych notowane są na miesiąc grudzień. Taki stan 
rzeczy może być związany z tym, iż na początku roku spora liczba właścicieli uiszcza opłaty 
na kilka miesięcy z góry. W styczniu 2012 roku ten przychód był niższy niż w 2011 r. mimo, 
że w całym 2012 r. był on wyższy o ok. 5%. Użytkownicy szukając oszczędności wolą 
zapłacić za każdy miesiąc osobno, aniżeli jednorazowo wydać więcej. Tylko w czterech 
miesiącach 2011 roku obserwować można większy przychód za opłaty abonamentowe aniżeli 
w 2012 roku. Obserwuje się tendencję wzrostu zainteresowania na opłaty abonamentowe.  

 
W przypadku odmowy uiszczenia opłaty parkingowej lub pozostawienia auta bez 

opłaty, parkingowy pozostawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej na przedniej 
szybie samochodu, za wycieraczką. Opłata ta wynosi 50,- zł. Uiszczenie tej opłaty winno 
nastąpić w terminie 7-miu dni od daty jej wystawienia. Jeżeli kierujący uiści opłatę w tym 
samym, lub następnym dniu roboczym od dnia otrzymania wezwania – opłata wynosi 25,- zł. 
Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. Wykres 19 przedstawia przychody z zawiadomień w SPP. 
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OPŁATY ZA ZAWIADOMIENIA [zł]
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Wykres 24. Przychody z zawiadomień ze SPP w latach 2011-2012 

 
Zawiadomień w roku 2011 było znacznie więcej niż w roku 2012. Można zatem 

przyjąć, że system funkcjonujący - SPP spełnia swoją funkcję, ponieważ użytkownicy z roku 
na rok uczą się jak korzystać ze strefy i zaakceptowali jej istnienie. 

Wykres 22 to szczegółowe zestawienie przychodów ze sprzedaży biletów w strefie 
płatnego parkowania (z wyłączeniem placu Długosza) w podziale na dni tygodnia,  
w wybranych miesiącach. Niedziele i dni świąteczne - wolne od pracy nie były brane pod 
uwagę, gdyż w tych dniach opłat nie pobierano. W tygodniu przychody z tytułu sprzedaży 
biletów rozkładają się dość równomiernie. Dysproporcje występują w soboty, gdyż w tym 
dniu opłaty pobierane są krócej niż w pozostałych dniach. 
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SPRZEDAŻ BILETÓW NA PARKINGACH W MAJU [zł]
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SPRZEDAŻ BILETÓW NA PARKINGACH W LIPCU [zł]
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SPRZEDAŻ BILETÓW NA PARKINGACH WE WRZE ŚNIU [zł]
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SPRZEDAŻ BILETÓW NA PARKINGACH W GRUDNIU [zł]
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Wykres 25 Sprzedaż biletów na parkingach w maju, lipcu, wrześniu, grudniu. 
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PRZYCHODY Z PARKINGÓW PŁATNYCH 
(w wybranych miesi ącach)

48315,1
52389 51302,7

45450

6856 8124 7957 9349

maj lipiec w rzesień grudzień

SPP  pl.Długosza

 
Wykres 26 Przychody ze SPP i pl. Długosza w wybranych miesiącach 

 
Wykres 26 obrazuje jak przychody generowane są w strefie płatnego parkowania  

i na placu Długosza, który jest nadzorowany przez OSiR. Dysproporcje wynikać mogą z tego, 
iż na placu Długosza jest większa rotacja, niż na pozostałych parkingach płatnych –  
ze względu na położenie i obszar parkingu. Opłaty też są zróżnicowane - na pl. Długosza 
postój kosztuje 1,00 zł za cały dzień, z wyjątkiem czwartków i sobót, gdzie 1,00 zł trzeba 
zapłacić za każdą godzinę, natomiast w SPP opłaty ustalone zostały w uchwale  
Nr XXIV/339/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004 r. W sprawie: ustalenia 
strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz 
ustalenia wysokości stawek opłat i określenia sposobu ich pobierania ustalono abonamenty 
parkingowe dla mieszkańców ze zmianami.  

SPP obejmuje swoim zasięgiem 672 miejsca postojowe. W ciągu miesiąca przychód 
generowany z jednego miejsca postojowego oscyluje w granicach 78,61 zł (średnia obliczona 
dla wybranych miesięcy). Liczba miejsc parkingowych na pl. Długosza wynosi 272, przychód 
na jedno miejsce to ok. 29,67 zł (średnia obliczona dla wybranych miesięcy).  

 Koszty związane z obsługa SPP i pl. Długosza też są zróżnicowane.  
Na pl. Długosza opłaty pobierane są przez jedną osobę, natomiast w SPP tych osób jest 
znacznie więcej. 

 
2.3. Prawodawstwo w zakresie systemu parkowania 

 
Na potrzeby projektu zestawiono istniejące, obowiązujące prawodawstwo w zakresie 

systemu parkowania. Wyodrębniono pojęcia zawarte w poszczególnych aktach prawnych.  
Ich zestawienie zawiera tabela nr 9. 

 
 

Tabela 10 Prawodawstwo w zakresie systemu parkowania 
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Podstawa prawna pojęcie opis 
USTAWA 
z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
 
Dz.U.2012.1137 j.t. 

definicja drogi, 
pobocza, 
postoju 
pojazdu 
 
 
 
parkowanie 
osób 
niepełnospraw
nych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
postój na 
drogach 
publicznych i 
chodniku 
 
 
 
 
 
 

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych 
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

 
8) pobocze - część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub 
pędzenia zwierząt; 
 
30) postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę; 
 
Art. 8. 1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się  
do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do: 
1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej; 
2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. 
3. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. 
4. Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta. 
5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: 
1) orzeczenia o niepełnosprawności, 
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień 
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.3)). 
5a. (uchylony). 
5b. (uchylony). 
6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą. 
7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wzór karty parkingowej, uwzględniając w szczególności konieczność ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, 
 w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego; 
1a) wzór oraz tryb wydania karty parkingowej dla placówek, o których mowa w ust. 2 pkt 2; 
2) wysokość opłat za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej wydaniem i dystrybucją. 
8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw zdrowia 
określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty 
parkingowej oraz tryb wydawania tym placówkom karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom. 
 
Oddział 2 
Zatrzymanie i postój 
Art. 46. 1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących 
 i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. 
2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. 
3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią. 
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. 
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne 
środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. 
Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m; 
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zakaz postoju 
 
 
 
 
 
 
 
pozostawienie 
pojazdu bez 
tablic 
rejestracyjnych 
lub w stanie, 
który wskazuje 
na to, że nie 
jest używany 
 

 
kontrola przez 
Straż Miejską 
 

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, 
motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony  
na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. 
Art. 49. 2. Zabrania się postoju: 
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej; 
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu; 
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską; 
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu; 
5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza 
wyznaczonymi w tym celu parkingami. 
3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu 
nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu. 
4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. 
Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż 
gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. 
2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się 
 za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. 
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej. 
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru. 
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, 
określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie 
są używane; 
2) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy. 
Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych 
(miejskich). 
2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: 
1) kierującego pojazdem: 
a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym, 
b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego; 
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 
c) ruchu pieszych. 

USTAWA 
z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych 
 
Dz.U.2013.260 j.t. 

opłaty w SPP 
 
 
 
 
 
 
 
powstanie SPP 

Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za: 
1) parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania; 
3. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione: 
1) pojazdy: 
a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych, 
b) zarządów dróg, 
c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi, 
d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej; 
2) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły. 
Art. 13b. 1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym 
miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. 
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2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji 
ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia 
dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. 
3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić 
strefę płatnego parkowania. 
4. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania: 
1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może 
przekraczać 3 zł; 
2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi; 
3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 
5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności od miejsca parkowania. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się 
progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne 
godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki 
opłaty za pierwszą godzinę parkowania. 
6. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi: 
1) wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie 
przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 
2) może wyznaczać w strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych 
godzinach lub całodobowo. 
7. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku - zarządca drogi. 

USTAWA 
z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane 
 
Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze 
zm. 

pozwolenie na 
budowę 
 
zgłoszenie 
 
pozwolenie na 
użytkowanie 
obiektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
współczynniki 
wielkości 

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: (…) 
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3: 
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21; 
Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli: 
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których 
mowa w załączniku do ustawy; 
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4; 
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 

 
Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się 
karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). 



                 
 

Projekt o numerze rejestracyjnym PL.3.22/3.3.04/12.03286 pt. ”PARKING PL-CZ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa RP 
„Przekraczamy granice” 

71 

obiektu służące 
naliczeniu kary 

 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie 
przeciwpożarowej 
 
Dz.U.2009.178.1380 j.t. ze 
zm. 

obowiązek 
właściciela 
obiektu, terenu 

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: 
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; 
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; 
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; 
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; 
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej; 
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi; 
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 
z dnia 30 grudnia 1999 r. 
w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych (PKOB) 
 
Dz.U.1999.112.1316 ze zm. 

PKOB garaże, 
parkingi 

PKOB 1242 Budynki garaży 
Klasa obejmuje: 
- Garaże i zadaszone parkingi; 
- Budynki do przechowywania rowerów 
Klasa nie obejmuje: 
- Stacji obsługi (1230); 
- Parkingów w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów 
 
PKOB 2112 Ulice i drogi pozostałe 
Klasa obejmuje: 
- Drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: 
skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla 
pieszych, ścieżki rowerowe, ścieżki do jazdy konnej, drogi i strefy dla pieszych, 
wraz z: 
Instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami bezpieczeństwa, przepustami pod drogami i urządzeniami 
odwadniającymi drogi 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego 
zakresu projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Dz.U.2003.164.1587 

wskaźniki ilo ści 
miejsc 
parkingowych 

§ 4. Ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego: ustalenia 
dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej powinny zawierać: wskaźniki w zakresie 
komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo 
powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych; 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

obowiązek 
urządzenia 
miejsc 
postojowych 

Rozdział 3 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
§ 18. 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 
2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
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w sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie 
 
Dz.U.2002.75.690 ze zm. 

przy 
zagospodarow
aniu działki 
budowlanej 
 
 
usytuowanie 
wydzielonych 
miejsc 
postojowych w 
stosunku do 
budynków 
mieszkalnych, 
granic działki 
budowlanej, 
ich wymiary i 
wymagania 
 
miejsca 
postojowe dla 
niepełnospraw
nych, 
 
  

 z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 
§ 19. 1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, 
oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż: 
1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 
2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie, 
3) 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1. 
2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być 
mniejsza niż: 
1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie, 
2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włącznie, 
3) 16 m - w przypadku większej liczby stanowisk. 
3. Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty 
 i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. 
4. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę. 
§ 20. Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego 
oznakowania. 
§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych 
przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość 
co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia 
lub ciągu pieszo-jezdnego. 
2. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną,  
ze spadkiem zapewniającym spływ wody. 
3. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz 
twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju. 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA 
TRANSPORTU I 
GOSPODARKI 
MORSKIEJ 
z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunkow 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich 
usytuowanie 
 
Dz.U.1999.43.430 ze zm. 

lokalizacja 
pasa 
postojowego 
 
 
 
 
 
 

 
wymiary 
stanowisk 
postojowych, 

Rozdział 4 
Pasy postojowe 
§ 30. 1. Na ulicy klasy GP, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz na ulicach niższych klas można stosować pas postojowy, jeżeli otaczające zagospodarowanie wywołuje 
zapotrzebowanie na miejsca postojowe. Pas postojowy na ulicy klasy GP oraz na nowej ulicy klasy G powinien być oddzielony od jezdni pasem manewrowym  
o szerokości 3,0 m, a w uzasadnionym wypadku dopuszcza się pas manewrowy o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m. 
2. Pas postojowy na ulicy klasy GP dopuszcza się przy przebudowie albo remoncie tej ulicy. 
3. Szerokość pasa postojowego powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów oraz sposobu ich umieszczenia na tym pasie. Wymiary stanowisk postojowych dla 
poszczególnych rodzajów pojazdów określa § 116. Długość pasa postojowego powinna być dostosowana do potrzeb przy uwzględnieniu bezpieczeństwa ruchu na 
drodze. 
4. Pochylenie podłużne i poprzeczne pasa postojowego usytuowanego przy jezdni powinny być dostosowane do ukształtowania jezdni. 
5. Pas postojowy nie powinien być stosowany w szczególności w otoczeniu skrzyżowań, a także przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 
 
§ 116. 1. Wymiary stanowisk postojowych, w zależności od ich usytuowania w stosunku do krawędzi jezdni, nie powinny być mniejsze niż określone w tabelach: 
1) dla samochodów osobowych: 
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ich 
usytuowanie w 
stosunku do 
krawędzi 
jezdni, 
pochylenie 

 
*) Wymiary stanowisk postojowych przy innych kątach usytuowania w stosunku do krawędzi 
jezdni powinny być ustalone z zachowaniem wymiarów podanych dla kąta 90°. 

 
2) dla samochodów ciężarowych i autobusów: 

 
1) Stanowiska postojowe samochodów ciężarowych z przyczepami lub członowych powinny 
być wykonane jako przelotowe. 
2) Wymiary stanowisk postojowych przy innych kątach usytuowania w stosunku do krawędzi 
jezdni powinny być ustalone z zachowaniem wymiarów podanych dla kąta 90°. 

2. Szerokość jezdni manewrowej przy stanowiskach postojowych nie powinna być 
mniejsza niż określono w tabeli: 

 
*) Przy kącie innym niż podany w tabeli powinna być przyjęta szerokość jezdni manewrowej 
jak dla najbliższego kąta większego. 

3. Pozostałe parametry techniczne: 
1) jezdni manewrowej nie powinny być mniejsze niż określono w tabeli: 
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2) pochylenie stanowisk postojowych nie powinno być większe niż: 
a) 2,5% - jeżeli jest to pochylenie podłużne, 
b) 2,5% - jeżeli jest to pochylenie poprzeczne nawierzchni twardej ulepszonej, 
c) 3,5% - jeżeli jest to pochylenie poprzeczne nawierzchni twardej nie ulepszonej. 
 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 
z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco 
oddziaływać na 
środowisko 
Dz.U.2010.213.1397 

garaże i 
parkingi jako 
przedsięwzięci
a mogące 
potencjalnie 
znacząco 
oddziaływać 
na środowisko 

§ 3. 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: (…) 
56) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 
a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
 lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, 
b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez 
pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego; 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRÓW 
INFRASTRUKTURY 
ORAZ SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI w 
sprawie znaków i 
sygnałów drogowych z 
dnia 31 
lipca 2002 r. 
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 170, 
poz. 1393 ze zm. 

znaki drogowe 
pionowe 
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znaki drogowe 
poziome 
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Uchwała nr 
XXIV/339/2004 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 29 
września 2004 r. 
W sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych oraz 
ustalenia wysokości stawek 
opłat i określenia sposobu ich 
pobierania 
Uchwała nr XIV/166/2007 
Rady Miasta Racibórz z 
dnia 31 października 2007 
r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 
XXIV/339/2004 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 29 
września 2004 r. 
W sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych oraz 
ustalenia wysokości stawek 
opłat i określenia sposobu ich 
pobierania 
Uchwała nr XIX/268/2008 
Rady Miasta Racibórz z 
dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/339/2004 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 29 września 
2004 r. 
W sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych oraz 
ustalenia wysokości stawek 
opłat i określenia sposobu ich 
pobierania 

ustalenie 
strefy płatnego 
parkowania 
 
 

 
 
pobieranie 
opłat, 
 
 

 
 
opłaty 
dodatkowe 
 
 
 
 
 
stawki 
 
 
 
 
 
 
 
 
stawka zerowa 
 
 

1)strefa płatnego parkowania, na obszarze której będzie pobierana opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 
 

2) SPP wyznaczają ulice: Drzymały, Wojska Polskiego, pl. Wolności, Drewniana, Reymonta, pl. Mostowy, Podwale, Mickiewicza, Pocztowa. 
 
3) miejsca do parkowania w SPP są niestrzeżone. 
 
 
 
 
4) opłaty za parkowanie samochodów w SPP pobierane będą w dni robocze, to jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 
1. od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, 
2. od 7.00 do 13.00 w soboty 
 
8) Opłaty za parkowanie samochodów pobierane będą przez wyraźnie oznakowanych parkingowych. Dodatkową formą poboru opłat parkingowych będzie 
zastosowanie bezterminowych kart postojowych, dostępnych w wyznaczonych punktach sprzedaży 
 
9) 1. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty parkingowej, parkingowy pozostawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej na przedniej szybie samochodu,  
za wycieraczką. 
2. ustala się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. 
3. osoba parkująca samochód ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 w terminie 7-miu dni od daty jej wystawienia. 
3a. Jeżeli kierujący uiści opłatę w tym samym, lub następnym dniu roboczym od dnia otrzymania wezwania – opłata wynosi 25,00 zł. 
4. opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
 
 
 
5) Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów w SPP: 
a)1,50 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania, 
b)1,60 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania, 
c)1,70 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania, 
d)1,50 zł - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, 
e)12,00 zł - abonament dzienny ogólnodostępny, 
f)20,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu mieszkańca (na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w obrębie strefy płatnego 
parkowania i będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu, 
g)20,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu właściciela lub najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) zlokalizowanego w obrębie 
strefy płatnego parkowania będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 
 
6) Ustala się stawkę zerową za parkowanie samochodów dla następujących użytkowników: 
1. kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich (np. straż miejska) 
2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno kanalizacyjne, telekomunikacyjne) – 
podczas usuwania awarii i innych świadczącymi usługi na rzecz miasta, 
3. osób niepełnosprawnych lub kierujących pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się za okazaniem „karty parkingowej dla 
osoby niepełnosprawnej”. 
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2.4. Propozycje i zakres rozwiązań zidentyfikowanych problemów 
 

Deficyt miejsc parkingowych charakteryzuje znaczne zróżnicowanie w przestrzeni 
miasta. Największy niedobór miejsc postojowych zidentyfikowano w rejonach 14, 21, 29, 32, 
35. Najmniejszy natomiast w rejonach 10, 13, 38, 40. Rejony gdzie występuje największy 
niedobór miejsc postojowych charakteryzują się lokalizacją funkcji związanych z zabudową 
mieszkaniową wielorodzinną oraz mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Wydaje się 
zatem, iż priorytetem w poprawie sytuacji systemu parkowania w mieście powinno być 
rozbudowanie infrastruktury parkingowej na osiedlach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz w rejonach skupiających, generujących znaczny ruch samochodowy, jak 
np. centra usługowe. 

Bardzo niepokojący jest zauważalny w mieście trend wskazujący na zmniejszenie się 
ilości mieszkańców miasta. Obliczona na podstawie danych empirycznych z minionych lat 
prognoza wskazuje na blisko 20% zmniejszenie się populacji Raciborza w perspektywie 
najbliższych 16 lat.  

Zdecydowana większość miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania 
zlokalizowana jest w formie parkingów przyulicznych. Powoduje to istotne niedogodności  
w funkcjonowaniu miasta: 

1)   wpływa na zmniejszenie drożności i przepustowości ulic, istotnie wpływając  
na występowanie zatorów w ruchu ulicznym, w godzinach szczytu; 

2)   zmniejsza bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez ograniczenia widoczności, 
co jest szczególnie istotne w rejonie centrum, gdzie występuje znaczne nasilenie ruchu 
samochodowego i pieszego; 

3)   parkujące pojazdy wzdłuż ulic stanowią element uniemożliwiający wyznaczenie 
przestrzeni publicznych wzdłuż głównych ciągów pieszych, handlowych miasta; 

4)   parkujące wzdłuż ulic pojazdy znacznie utrudniają realizację polityki rozwoju 
transportu rowerowego w mieście (zakłada się wyznaczenie tras rowerowych w miejscach 
obecnych parkingów przyulicznych w rejonie centrum). 

Wszystkie te czynniki sprawiają, iż zasadnym z punktu widzenia funkcjonowania 
miasta jest poszukiwanie rozwiązania problemów parkingowych w Raciborzu poprzez 
wyznaczenie parkingów skupiających miejsca postojowe na niewielkiej powierzchni,  
w strategicznych dla miasta miejscach. Ponadto korzystne są rozwiązania w formie 
wielopoziomowych parkingów. Takie rozwiązanie, powodujące optymalizację wykorzystania 
przestrzeni, powoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływanie na środowisko. 

Ponadto, rozpatrując aspekt organizacyjny, proponuje się wprowadzenie jednolitego 
sytemu - cennika opłat dla parkingów w SPP zarówno pod zarządem miasta, jak i OSIR-u. 
Ważne jest by podróżny/mieszkaniec korzystający ze strefy miał jasność co do wysokości 
opłat i taryf abonamentów niezależnie od miejsca gdzie zaparkuje. Ujednolicone opłaty nie 
powinny zniechęcać parkujących – powinny być adekwatne do kosztów życia w tej wielkości 
mieście, nie powinny być jednak mniejsze, co do zasady, niż najtańszy bilet komunikacji 
miejskiej.  

Przykład pl. Długosza, świadczy o tym, że parking ten jest potrzebny i spełnia swoją 
funkcję. Proponuje się utrzymanie funkcji parkingowej placu, a w przypadku konieczności 
zbycia zaleca się w warunkach sprzedaży wprowadzenie wymogu realizacji, przez 
potencjalnego inwestora, miejsc postojowych służących nie tylko obsłudze obiektu, ale także 
dostępnych dla wszystkich użytkowników SPP.  
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Proponuje się rozważenie wprowadzenia parkomatów jako alternatywnego sposobu 
pobierania opłat. Takie rozwiązanie ma korzyści zarówno w kwestii organizacyjnej jak  
i wizerunkowej miasta.  

Należy również rozważyć czy nie byłoby zasadnym wydzielenie/ogrodzenie bądź 
wprowadzenie szlabanów wjazdowych do bezpłatnych parkingów w strefie płatnego 
parkowania, które byłyby dostępne wyłącznie dla ich mieszkańców.  

Istotne jest określenie przez miasto założeń dotyczących funkcjonowania systemu 
parkingowego. By system ten mógł sprawnie funkcjonować i był efektowny niezbędne jest 
wdrożenie ciągłego monitoringu: 

• stanu liczby miejsc parkingowych, 
• zapotrzebowania na miejsca parkingowe, 
• prognozy zapotrzebowania na wzrost liczby miejsc parkingowych, 
• analizę finansową funkcjonowania SPP, 

który stanowić będzie podstawy do optymalizacji systemu. 
Przedstawione propozycje rozwiązań zidentyfikowanych problemów przedstawia 

tabela nr 10. 
  

Propozycje rozwiązań przestrzennych Propozycje rozwiązań organizacyjnych 
1. wyznaczenie parkingów strategicznych – 
wielostanowiskowych,  
2. pierwszeństwo wyboru parkingów skupionych – 
wielopoziomowych, 
3. wyznaczenie parkingów dla pojazdów 
ciężarowych  

1. utrzymanie parkingu na pl. Długosza,  
a w przypadku zbycia terenu przez miasto określenie 
w warunkach sprzedaży konieczności stworzenia 
przez inwestora parkingu ogólnodostępnego 
towarzyszącego inwestycji komercyjnej, 
2. wprowadzenie parkomatów, 
3. monitoring systemu parkingowego w mieście, 
4.ograniczenie dostępności „podwórzy” w SPP 
wyłącznie dla mieszkańców 
5. przeorganizowanie parkowania przyulicznego  
w rejonie centrum miasta, 
6. dokonanie zmian wskaźników dotyczących 
wymaganych miejsc parkingowych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

Tabela 11. Propozycje rozwiązań zidentyfikowanych problemów w podziale na rozwiązania przestrzenne i organizacyjne 
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3. Strategiczne cele miasta w zakresie budowy parkingów 

Miasto Racibórz od dawna zmaga się z problemem jakim jest deficyt miejsc 
parkingowych. Temat ten podejmowany jest w wielu opracowaniach, polepszenie stanu 
miejsc parkingowych traktowane jest jako strategiczny cel miasta. Do opracowań 
podejmujących problematykę miejsc parkingowych i kierunkujących działania miasta oraz  
do rzeczywistych działań, należących do strategicznych celów miasta w zakresie budowy 
parkingów, możemy zaliczyć: 

 
Dokumenty strategiczne: 
 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Raciborza (uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 
grudnia 2009 r.) 

- Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006-2015 (Nr XLIV/685/2006 
Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r.), 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mające swój zasięg 
terenowy  
w granicy opracowania. 

Ich szczegółowy opis na politykę parkingową można odnaleźć w punkcie 1.1. 
 
Strategiczne cele miasta zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Raciborza oraz w Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006-
2015 obejmują potrzeby rozwojowe i kierunki przyszłych przemian, dają wiele możliwości 
oraz perspektyw rozwoju systemu parkingowego. Studium słusznie wskazuje na potrzebę 
stworzenia ogólnomiejskiego modelu systemu parkowania. Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego jako dokumenty będące aktami prawa miejscowego 
posiadają zapisy, które w sposób niewystarczający odnoszą się do zagadnień parkingowych 
co w konsekwencji rzutuje na niewłaściwe możliwości egzekwowania ich założeń. 

Konfrontując strategiczne cele miasta w zakresie budowy parkingów  
z zdiagnozowanym deficytem miejsc parkingowych niezbędny jest rozwój działań w tym 
zakresie, zarówno w kwestii organizacyjnej, jak i przestrzennej, gdzie szczególnie korzystne 
będą działania mające na celu wyznaczenie parkingów strategicznych – wielostanowiskowych 
w mieście.  

W związku z faktem, iż niniejsze opracowanie oparte jest na zasadach wzajemnej 
współpracy i wymiany spostrzeżeń i informacji ze stroną czeską, która prowadzi analogiczne 
analizy i badania dla Ostrawy-Poruby, cele jakie wyznaczają sobie miasta są spójne. Jest  
to element łączący oba projekty. Uwarunkowania parkingowe dla Raciborza i Ostrawy  
są różne pod względem organizacyjnym jak i prawnym. Nadrzędnym celem jest stworzenie 
optymalnego systemu parkingowego w Polsce i w Czechach opartego o dbałość o środowisko 
przyrodnicze, podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa obywateli. Wspólne cele  
są punktem wyjścia do niezależnego kształtowania polityk parkingowych obu miast. 
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Strategiczne cele wyznaczone przez miasto Racibórz w zakresie kształtowania 
polityki parkingowej: 

 
Systematyczne zmniejszanie deficytu miejsc parkingowych 
1.1. Rozwiązanie ilościowe. Zapewnienie użytkownikom nowych i atrakcyjnych 

miejsc do parkowania oraz rozwiązań, które ograniczą nielegalne parkowanie a także 
uciążliwości w znalezieniu miejsca parkingowego w najbardziej newralgicznych miejscach. 
Planuje się do roku 2020 wyeliminowanie 2/3 potencjalnego deficytu. 

1.2. Rozwiązanie jakościowe. Zastąpienie nielegalnych parkowań nowymi 
możliwościami parkingowymi, zarówno w garażach jak i parkingach powierzchniowych. 

 
Kontrola systemu parkowania 
2.1. Regulacje przestrzenne. Wprowadzenie czytelnego systemu lokalizacji miejsc 

parkingowych poprzez oznakowanie legalnych miejsc parkingowych. Wyznaczenie 
czytelnych granic strefy płatnego parkowania. Wprowadzenie fizycznych barier 
ograniczających nielegalne parkowanie. 

2.2. Regulacje ekonomiczne. Ujednolicenie systemu parkowania na wszystkich 
parkingach płatnych. Wprowadzenie zróżnicowanych cenowo stref płatnego parkowania, 
 co ma zapobiec tworzeniu się nielegalnych miejsc parkingowych w miejscach z wysokim 
popytem, a ma za zadanie motywować użytkowników do parkowania w miejscach do tego 
przeznaczonych.  

2.3. Regulacje prawne. Reorganizacja istniejącego systemu funkcjonowania miejsc 
parkingowych. Rozważenie parkowania czasowego jako alternatywy dla płatnych parkingów. 
Sankcjonowanie przestrzegania zasad w taki sposób, który zachęcałyby do przestrzegania 
zasad i zapobiegłby nielegalnym parkowaniom. Wprowadzenie zmian w planach 
miejscowych. 

 
Ekologia 
3.1 Zmniejszenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez usunięcie 

nielegalnych parkowań z terenów zielonych (trawniki, skwery itp.) jako źródło zachowań 
proekologicznych, zmniejszających emisję spalin i pyłów w mieście. Stosowanie zasady 
nadrzędności terenów zielonych nad terenami parkingowymi jako zasada przy wyborze 
nowych lokalizacji pod miejsca parkingowe oraz uwzględnianie zieleni urządzonej jako 
elementu towarzyszącemu parkingowi (funkcja izolacyjna oraz zwiększenie bilansu terenów 
zielonych w mieście). 

3.2. Zmniejszenie natężenia ruchu, a tym samym ilości spalin poprzez wprowadzenie 
nowych miejsc parkingowych. Nowe lokalizacje spowodują zmniejszenie ilości pojazdów 
„krążących i szukających” miejsc parkingowych. 

3.3. Promowanie wykorzystania alternatywnych rodzajów napędu, takich jak  
np. zasilane elektrycznie pojazdy. W budowie nowych parkingów należy uwzględnić 
lokalizację zintegrowanych stacji zasilania.  

 
Efektywność ekonomiczna i finansowa 
4.1. Powiększenie efektywności wykorzystania przestrzeni parkingowych poprzez 

zwiększenie pojemności parkingowej, a tym samym, zwiększenie odsetka użytkowników. 
Takie rozwiązanie ma na celu uzyskanie większej stabilności finansowej służącej dalszemu 
finansowaniu inwestycji i ponoszeniu kosztów eksploatacji parkingów. 
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4.2. Zróżnicowanie możliwości parkowania poprzez utrzymanie oferty skierowanej  
do użytkowników o różnych potrzebach, a w szczególności rozszerzenie oferty o możliwość 
wykupienia płatnego miejsca parkingowego w wybranej przez siebie lokalizacji.  

4.3. Gospodarowanie miejscami garażowymi i postojowymi należącymi do gminy  
w taki sposób, by pieniądze z nich uzyskiwane przeznaczane były na usprawnienie systemu 
parkowania. 

 
Bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznych 
5.1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg i przestrzeni drogowej poprzez 

parkowanie pojazdów tylko na legalnych miejscach parkingowych ułatwienie dostępu  
do budynków wszelkiego rodzaju służb, m. in., straży pożarnej. 

5.2. Zmniejszanie ryzyka wandalizmu na zaparkowanych pojazdach poprzez 
kształtowanie parkingów w skupiskach. 

5.3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez usuwanie nielegalnie 
zaparkowanych pojazdów i wprowadzenie takich środków regulacyjnych, które skutecznie 
wyeliminują nielegalne parkowanie. 

5.4. Zachowanie urbanistycznej koncepcji miasta oraz powstrzymanie ekspansji 
miejsc parkingowych kosztem terenów zielonych. 

 
Akceptacja społeczna 
6.1. Uzyskanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań wyeliminowania 

deficytu miejsc parkingowych, w tym możliwości pobierania opłat na nowych parkingach  
w celu uzyskania funduszy na budowę kolejnych. 

6.2. Czytelne rozmieszczenie tablic informacyjnych o dostępności ilości miejsc 
parkingowych i ogólnej pojemności parkingu. 

 
Realizacja wyznaczonych celów. 
Osiągnięcie powyższych celów spowodowałoby znaczną poprawę sytuacji 

parkingowej w Raciborzu. Niektóre z tych celów wymagają zaangażowania znacznych 
środków finansowych. By uniknąć pogłębiania istniejących problemów należy  
je systematycznie i skutecznie wdrażać. Nowe inwestycje muszą iść także w parze  
z efektywnym zwalczaniem nielegalnych parkowań, tylko w ten sposób można zmotywować 
do korzystania zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 
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4. Propozycje wariantów rozwiązań parkingów  

4.1. Wydzielone miejsca parkingowe 
 

Na potrzeby projektu dokonano analizy struktury własności obszaru opracowania, 
analizy obecnego stanu zagospodarowania oraz zweryfikowano możliwości jakie dają MPZP 
w zakresie miejsc parkingowych. W oparciu o wyniki oraz w kontekście istniejącego 
zapotrzebowania zaproponowano warianty rozwiązań parkingów. Podstawą do wytyczenia 
nowych lokalizacji były zarówno obecne możliwości realizacyjne, jak i perspektywiczne. 
Decyzje o lokalizacji były w pełni oparte na strategiczne celach wyznaczone przez miasto 
Racibórz w zakresie kształtowania polityki parkingowej, wyznaczonych w rozdziale 3.  
To one stały się podstawą dążeń do optymalnych rozwiązań. 

Przy wyborze terenów pod przyszłe lokalizacje inwestycji wybrano jedynie tereny 
należące do gminy, jako te, którymi może rozporządzać i o których przeznaczeniu może 
decydować. Struktura własności terenów gminnych w obszarze opracowania składa się z: 

- Współwłasność Gminy, 
- Własność Gminy bez wieczystego użytkowania - oddana w użytkowanie, 
- Własność Gminy bez wieczystego użytkowania – pozostałe, 
- Własność Gminy bez wieczystego użytkowania - w trwałym zarządzie, 
- Własność Gminy z wieczystym użytkowaniem. 
Jako priorytetowe traktowano znalezienie lokalizacji nowych miejsc parkingowych  

w rejonach w których podczas badań otrzymano największy deficyt miejsc parkingowych. 
 Projektując nowy system parkowania zostały uwzględnione wszystkie cele i starano 
się je spełnić z najwyższą dokładnością. 

 
Na potrzeby projektu wyliczono liczbę potencjalnie możliwych do realizacji miejsc 

parkingowych. Parkingi podzielono na  
- parkingi powierzchniowe;  
- parkingi podziemne; 
- parkingi wielopoziomowe Typu I; Typu II (szczegółowo opisane w podrozdziale 

4.5.1); 
- parkingi przyuliczne; 
- parkingi z automatycznym systemem parkowania (ASP) (szczegółowo opisane  

w podrozdziale 4.5.2);. 
 

Tabela nr 11 przedstawia propozycje możliwych lokalizacji miejsc parkingowych. 
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Nr parkingu Rejon Typ parkingu Lokalizacja Stan obecny 
Ilość nowych miejsc 

parkingowych 

6 1 parking podziemny Pl. J. Długosza 
parking 
powierzchniowy 368 

8 1 parking podziemny Ul. Basztowa – ul. S. Drzymały trawnik, skwer 92 

5 3 Typ I Ul Ks. S .Staszica 
parking 
powierzchniowy 88 

16 3 ASP Ul. S. Drzymały – ul. Sejmowa nieużytek 48 
7 4 parking powierzchniowy  Ul. Wileńska-ul. Klasztorna nieużytek 68 
18 5 parking powierzchniowy Raciborskie Centrum Kultury „Strzecha” trawnik, nieużytek 30 

19 5 Typ I Ul. W. Różyckiego/Dąbrowskiego 
parking 
powierzchniowy, 
trawnik 88 

12 10 parking powierzchniowy Ul. Zamkowa nieużytek 246 
9 14 parking przyuliczny Ul. Książęca trawnik 40 
10 14 parking przyuliczny Ul. Książęca trawnik 32 
14 14 parking powierzchniowy Ul. Armii Krajowej trawnik 72 
13 15 parking powierzchniowy Ul. Karola nieużytek 170 
11 16 parking przyuliczny Ul. Przejazdowa  trawnik 116 
20 16 parking powierzchniowy Ul. Cecylii nieużytek 72 
15 26 ASP Ul. J. Słowackiego trawnik 48 

4 27 Typ I 
Ul. J. Słowackiego – ul. Jana Matejki –  
ul. S. Żeromskiego 

trawnik, teren przy 
szkole 528 

2 32 Typ I Ul. Mariańska rola 264 
3 32 ASP Ul. Częstochowska trawnik 48 
1 33 Typ II Ul. Ocicka –  ul. Żorska trawnik 548 
17 36 ASP Ul. Miechowska trawnik 48 
21 36 ASP Ul. Słoneczna trawnik 96 

RAZEM 3110 
 
Tabela 12 Propozycje możliwych lokalizacji miejsc parkingowych.
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Przedstawiono wariant minimalny (bez parkingów typu ASP), oraz wariant 
optymalny, czyli wszystkie możliwe lokalizacje.  

 
Relacje w stosunku do deficytu/nadwyżki przedstawiono w tabeli 12. 

Nr rejonu deficyt 
nowe miejsca 

(wersja 
minimalna) 

Deficyt/ nadwyżka 
po realizacji 

wariantu 
minimalnego  

nowe miejsca 
(wersja 

optymalna) 

deficyt/nadwyżka po 
realizacji wariantu 

optymalnego 

1 -365 460 95 460 95 
2 591 0 591 0 591 
3 -398 88 -310 136 -262 
4 -384 68 -316 68 -316 
5 -310 118 -192 118 -192 
6 136 0 136 0 136 
7 -33 0 -33 0 -33 
8 85 0 85 0 85 
9 45 0 45 0 45 
10 251 246 497 246 497 
11 106 0 106 0 106 
12 -46 0 -46 0 -46 
13 218 0 218 0 218 
14 -578 144 -434 144 -434 
15 -139 170 31 170 31 
16 70 188 258 188 258 
17 71 0 71 0 71 
18 -4 0 -4 0 -4 
19 219 0 219 0 219 
20 -269 0 -269 0 -269 
21 -569 0 -569 0 -569 
22 -8 0 -8 0 -8 
23 -114 0 -114 0 -114 
24 -285 0 -285 0 -285 
25 -83 0 -83 0 -83 
26 -235 0 -235 48 -187 
27 -64 528 464 528 464 
28 48 0 48 0 48 
29 -625 0 -625 0 -625 
30 -52 0 -52 0 -52 
31 -61 0 -61 0 -61 
32 -1917 264 -1653 312 -1605 
33 59 548 607 548 607 
34 118 0 118 0 118 
35 -580 0 -580 0 -580 
36 -293 0 -293 144 -149 
37 46 0 46 0 46 
38 594 0 594 0 594 
39 103 0 103 0 103 
40 1148 0 1148 0 1148 
41 168 0 168 0 168 
42 56 0 56 0 56 
43 114 0 114 0 114 
Razem -3166 2822 -344 3110 -56 

Tabela 13 Deficyt/ Nadwyżka miejsc parkingowych stan obecny i po zrealizowaniu propozycji parkingowych. 
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Rys. 23 Proponowane lokalizacje parkingów 
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Rys 23a Proponowane lokalizacje parkingów w obszarze 1. 

 
Rys 23b Proponowane lokalizacje parkingów w obszarze 2. 
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4.2. Abonamenty parkingowe dla mieszkańców 
 

Zgodnie z wyznaczonymi w rozdziale 3 strategicznymi celami wyznaczonymi przez 
miasto Racibórz w zakresie kształtowania polityki parkingowej (punkt 2.2. Regulacje 
ekonomiczne) należy ujednolicić system parkowania we wszystkich parkingach płatnych. 
Użytkownik powinien mieć jasność panujących zasad niezależnie od tego czy będzie chciał 
zaparkować na parkingu pod zarządem OSiR czy firmy nadzorującej SPP. Proponuje się 
wprowadzenie abonamentów dla mieszkańców w wysokości:  

• 200,00 zł – opłata zryczałtowana roczna dla jednego pojazdu mieszkańca  
(na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w obrębie strefy płatnego 
parkowania i/lub będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu 
samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 

• „pakiet 200 zł plus” uprawniający, przy dopłacie 200 zł rocznie do poszerzenia 
abonamentu 200 zł , o możliwość wyboru lokalizacji miejsca postojowego, które 
będzie miejscem zarezerwowanym. 

• 110,00 zł – opłata zryczałtowana 6-miesięczna dla jednego pojazdu mieszkańca  
(na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w obrębie strefy płatnego 
parkowania i/lub będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu 
samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 

• 20,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu mieszkańca  
(na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w obrębie strefy płatnego 
parkowania i/lub będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu 
samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 

 
Roczna i miesięczna opłata zryczałtowana dotyczyłaby parkingów w pasach 

drogowych oraz na pl. Długosza, w strefie płatnego parkowania (poza strefami parkowania 
czasowego) i zwalnia użytkownika pojazdu od wnoszenia opłat godzinowych lub abonamentu 
dziennego.  

Opłata zryczałtowana, poza „pakietem 200 plus” upoważnia właściciela pojazdu  
do parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania w dowolnym wolnym miejscu 
wyznaczonego parkingu lecz nie stanowi prawa wyłączności do dysponowania określonym 
miejscem w godzinach funkcjonowania strefy. 

 
4.3. Parkomaty 
 

Proponuje się rozważenie w dalszej perspektywie zastąpienie osób pobierających 
opłaty - parkomatami. Funkcjonowanie systemu obsługiwanego przez parkomaty wymaga 
początkowo dużych nakładów finansowych, które jednak w dłuższej perspektywie czasu jest 
to rozwiązanie ekonomicznie zasadne. Do korzyści z zainwestowania w parkomaty należą:  

• aspekt finansowy (jest to tańsze rozwiązanie w dalszej perspektywie),  
• możliwość prowadzenia statystyk – stałe ulepszanie systemu, 
• system uniwersalny - osoby przyjezdne, nieznające j. polskiego będą mogły bez trudu 

zaparkować samochód, 
• prestiż, poprawa estetyki miasta. 
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Doświadczenie miast, które wprowadziły ten system, pokazuje, że większość ludzi 
pozytywnie ocenia system parkowania wykorzystujący automaty parkingowe w stosunku  
do parkingów obsługowych.  

 
4.4. Powierzchnia płatnych parkingów 
 

W Strefie płatnego parkowania obecnie znajduje się ok. 1625 miejsc postojowych,  
z czego 900 jest miejscami płatnymi. Proponuje się zwiększenie liczby miejsc parkingowych 
w SPP poprzez przekształcenie pl. Długosza i placu przy ul. Chopina w parking 
wielopoziomowy oraz skweru przy ul. Drzymały i Basztowej w podziemny.  

Zmiany w funkcjonowaniu strefy obejmują także reorganizację polegającą  
na poszerzeniu zasięgu strefy parkowania czasowego. 

Strefa płatnego parkowania będzie mieć powierzchnię ok. 44765,48 m², a strefa 
czasowego parkowania będzie mieć powierzchnię ok. 293646 m². 

 
4.5. Wielopoziomowe parkingi 

4.5.1. Parkingi wielopoziomowe (tradycyjne) 

 
Parkingi wielopoziomowe są popularne w krajach o wysokim stopniu motoryzacji. 

Orientacyjnie przyjmuje się, że koszt jednego stanowiska jest zbliżony do ceny przeciętnego 
samochodu osobowego. Konsekwencją tego jest, że realizowane są one z zasady w rejonach  
o dużej wartości terenu, gdzie brak jest innych możliwości zaspokojenia potrzeb 
parkingowych, a użytkownicy są przygotowani do wysokich opłat za parkowanie. 
Rozwiązanie ze względu na małą konsumpcję terenu są rozwiązaniami proekologicznymi. 
Zaleca się budowę parkingów wielopoziomowych na osiedlach zabudowy wielorodzinnej. 
Do korzyści z takich rozwiązań, należą: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
zmniejszenie zanieczyszczeń oraz odzyskiwanie terenów rekreacyjnych na potrzeby dzieci, 
młodych i starszych osób. 

Biorąc pod uwagę rosnący wskaźnik motoryzacji w mieście Racibórz oraz strategiczne 
cele jakie postawiło sobie miasto w zakresie realizacji parkingów, w tym ograniczanie 
konsumpcji terenów zielonych, optymalizację ekonomiczną, wzrost jakości i bezpieczeństwa 
przestrzeni miejskich, dbanie o istniejącą tkankę miejską, rozwiązanie w postaci tradycyjnych 
parkingów wielopoziomowych są wskazane i korzystne. Obecnie brak jest 
wielopoziomowych parkingów. Zarówno Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza jak i Strategia Rozwoju Miasta Racibórz 
na lata 2006-2015 dają możliwość rozwoju wielopoziomowych nadziemnych i podziemnych 
parkingów, a Uchwała Nr XLIII /651 /2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu dopuszcza lokalizację parkingów-garaży 
wielopoziomowych, które mogą zaistnieć samodzielnie na wyznaczonym terenie w zależności 
od potrzeb.  
 Parking Typu I jest to 3 poziomowy parking z dostępnymi 88 miejscami.  
Jest to idealny parking w miejscu dużej koncentracji zabudowy wielorodzinnej i gdzie  
nie ma możliwości lokalizacji większych obiektów. 
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Rys.24 Przekrój przez parking Typu I. 

 
 Zaproponowany parking Typu II jest to parking z dostępnymi 274 miejscami na 6 
poziomach. Jest to idealny parking w miejscu dużej koncentracji zabudowy wielorodzinnej, 
jednak ze względu na swoją wysokość został zaproponowany tylko jeden taki parking, przy 
budynkach o podobnej wysokości.  
 

 
Rys. 25 Przekrój przez parking Typu II. 
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4.5.2. Automatyczne systemy parkowania 

 
Automatyczne Systemy Parkowania zwane ASP są to obiekty parkingowe  

ze sterowanym komputerowo, całkowicie zautomatyzowanym procesem parkowania pojazdu 
przy pomocy zespoły wyspecjalizowanych urządzeń. Kierowca nie ma dostępu  
do pomieszczeń w obiekcie, z wyjątkiem miejsca przeznaczonego do przekazania i odbioru 
pojazdu. ASP mogą być naziemne, podziemne, bądź łączone. Konstrukcja modułowa pozwala 
na dostosowanie systemu do potrzeb, w zasadzie dla każdego projektu od bardzo małych,  
na kilka pojazdów aż do wielkich parkingów kubaturowych dla zespołów użytkowników. 

ASP w innowacyjny sposób rozwiązuje problem parkowania w centrach dużych miast, 
na dworcach, osiedlach, w urzędach i wszędzie tam, gdzie z powodu braku miejsca  
na klasyczne systemy parkowania trzeba zaproponować efektywny sposób krótko  
i długoterminowego parkowania pojazdów. 

Proponuje się realizację ASP zamiennie z tradycyjnymi wielopoziomowymi 
parkingami w zależności od możliwości realizacyjnych i finansowych. 

 
MINIMALIZACJ A PRZESTRZENI PARKINGOWEJ 

• w porównaniu z klasycznym sposobem parkowania zajęta jest mała przestrzeń 
(zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i wysokość); 

• redukcja powierzchni budowlanych oraz kosztów związanych z gruntami 
• maksymalne wykorzystanie powierzchni do parkowania, właściwie niezależnie  

od kształtu budynku ASP 
• wykorzystanie wąskich, ściśniętych i trudno dostępnych miejsc, w których 

konwencjonalne parkowanie nie jest możliwe 
 

KOMFORT 
• brak wąskich wjazdów i wyjazdów; 
• szybkość parkowania, zautomatyzowana i samoobsługowa eksploatacja, bez 

konieczności; objeżdżania obiektu i długiego wyszukiwania wolnego miejsca; 
• ochrona przed warunkami atmosferycznymi. 

 
BEZPIECZEŃSTWO 

• brak dostępu nieuprawnionych osób (ograniczenie szkód i kradzieży) ubezpieczenie 
pojazdów; 

• certyfikacja systemu; 
• podwyższona przejezdność okolicznych dróg. 

 
EKONOMIKA EKSPLOATACJI 

• elastyczność nastawiania taryf za parkowanie; 
• niskie koszty eksploatacyjne (oświetlenie, ogrzewanie, koszty osobowe); 
• brak konieczności budowy miejsc dla ruchu osób (zbędne pomieszczenia sanitarne, 

zapewnienie dostępu dla niepełnosprawnych, windy, klatki schodowe, system 
wentylacji). 
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EKOLOGIA 
• ograniczenie emisji, zanieczyszczania spalinami i hałasu z jadących powoli 

samochodów 
• ochrona przeciwpożarowa 
• rozwiązanie podziemne umożliwia wykorzystanie terenu na powierzchni pod 

jakakolwiek zabudowa lub nawet tereny zielone 
• przy zastosowaniu konstrukcji stalowych łatwy demontaż i recykling budowli 

 
ELASTYCZNOŚĆ 

• modułowy system i możliwość dobudowy jednostek parkowania 
• architektura i design – różne rodzaje osłon, kształtów i modeli 
• łączenie budynków parkingowych 
 

 Ze względu na ograniczoną przestrzeń w większości miejscach, gdzie 
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest duże zaproponowano również lokalizację 
automatycznych systemów parkowania. Ze względu na modułowy charakter i pełną 
zautomatyzowaną obsługę potrzebują stosunkowo mało miejsca niż pozostałe parkingi. Jeden 
moduł może zmieścić 48 pojazdów, a jego wysokość nie przekracza 6 m. Każdy pojazd  
ma przypisane miejsce postojowe, dlatego jest to idealne rozwiązanie problemów  
z parkowaniem w miejscach zabudowy mieszkaniowej.  
 

 
Rys. 26 Przekrój przez moduł automatycznego systemu parkowania. 
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4.6. Strefa płatnego parkowania 
 

Rozwój SPP jest bardzo ważnym elementem rozwoju systemy parkowania w mieście. 
Proponuje się: 

- zachowanie zasięgu powierzchniowego SPP, 
- zmiany organizacyjne (opłaty, wprowadzenie strefy A i strefy B), 
- wprowadzenie sytemu informacyjnego. 
Proponuje się zachowanie zasięgu powierzchniowego Strefy płatnego parkowania, 

która ustanowiona została na mocy uchwały Nr IX/268/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia  
2 kwietnia 2008r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/339/2004 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłat i określenia 
sposobu ich pobierania i wyznaczają ją następujące ulice: Drzymały, Wojska Polskiego,  
pl. Wolności, Drewniana, Reymonta, pl. Mostowy, Podwale, Mickiewicza, Pocztowa. Zasięg 
obrazuje Fot.1. 

Zaproponowane zmiany organizacyjne SPP powinny objąć wyznaczenie stref: 
 
STREFA A – projektowana strefa parkowania czasowego, swoim zasięgiem powinna 

objąć ulicę Batorego, kwartał ulic: Rynek- Chopina- Browarna- Długa, Nowa, Opawska. 
Prawne ograniczanie czasu postoju polega na wprowadzeniu znaku drogowego „strefa 
ograniczonego postoju”. W takiej strefie wymaga się od kierujących pojazdami umieszczenia 
w widocznym miejscu zegara parkingowego, umożliwiającego skontrolowanie czasu postoju 
samochodu. W Polsce jest to znak B-39 (stosowany ze znakiem B-40 oznaczającym koniec 
strefy). Obecne polskie przepisy umożliwiają w strefie wyznaczonej takimi znakami, kontrolę 
czasu postoju za pomocą zegarów parkingowych. Poprawne funkcjonowanie strefy 
parkowania czasowego wymaga stałej weryfikacji zarówno faktycznej godziny zaparkowania 
pojazdów, jak i czasu ich postoju. Pierwsza godzina, co do zasady powinna być bezpłatna dla 
każdego z użytkowników. Przekroczeniu czasu powinno się wiązań z surowymi 
konsekwencjami. Proponuje się wprowadzenie kontroli Straży Miejskiej - blokada kół oraz 
kary porządkowe (cennik wg. Standardów i regulaminu Straży Miejskiej) i/lub opłat za drugą 
i kolejną godzinę postoju w wysokości dziesięciokrotności „zwykłej” godzinowej opłaty –  
15,- zł. Analogiczny system powinien funkcjonować poza SPP na ul. Opawskiej. 

 
STREFA B - Strefa Płatnego Parkowanie ze stałym cennikiem abonamentów (punkt 

4.2) oraz opłat, tj. 1,5 zł za pierwszą, drugą oraz trzecią godzinę parkowania, 1 zł za każdą 
kolejną, w godzinach 8-18 od poniedziałku do soboty. 

Przestrzenny rozkład stref przedstawia rysunek nr 23. 
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Rys. 27 Proponowany przebieg granic stref A i B 

 
Ponadto należy wprowadzić czytelny system informacyjny, który w sposób spójny 

informowałby użytkowników znajdujących się w różnych miejscach SPP o lokalizacji, liczbie 
dostępnych miejsc parkingowych, sposobie poruszania się w SPP oraz cenach postoju. 
Najlepszym sposobem jest zlokalizowanie tablic informacyjnych przy wjazdach i wyjazdach 
ze strefy oraz przy miejscach postojowych. Ponadto powyższe informacje warto zawrzeć  
na stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej. Należy pamiętać przy urządzaniu  
i konserwacji miejsc postojowych o optymalizacji przestrzeni, intensyfikacji miejsc 
postojowych oraz wprowadzaniu terenów zieleni urządzonej. Funkcjonalność parkingów 
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wydzielonych zależy od liczby i lokalizacji wjazdów i wyjazdów, układu i wymiarów 
stanowisk, szerokości i układu dróg manewrowy nawierzchni, dlatego proponuje się 
systematyczne dbanie o stan, organizację oraz o jakość przestrzeni parkingów. 

 
4.7.Parkingi dla samochodów ciężarowych i autobusów 
 

W kontekście rozwoju miasta, podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz poprawy 
ich bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego, konieczne jest posiadanie przez miasto 
wielkości Raciborza, parkingów dla samochodów ciężarowych i autobusów. Proponuje się 
utrzymanie istniejących miejsc parkingowych na których istnieje możliwość parkowania 
autobusów. Są to: 

• parking na pl. Długosza, 
• parking na terenie OSiR, 
• parking pomiędzy ul. Armii Krajowej, Jana i Karola 

Przestrzenny rozkład lokalizacji parkingów dla autobusów przedstawia rys.8. 
W obszarze opracowania brak jest dostępnych dla wszystkich parkingów dla 

samochodów ciężarowych. Samochody ciężarowe mają obecnie jedynie możliwość 
parkowania na prywatnym, przyzakładowym parkingu przy fabryce Henkel (ul. Stalowa). 

 
4.8.Wpływ przyjętych rozwiązań na dynamikę ruchu drogowego 
 

Przyjęte rozwiązania wpłyną pozytywnie na dynamikę ruchu drogowego. Bez podjęcia 
zaproponowanych działań, przy prognozowanych zmianach w zapotrzebowaniu na miejsca 
parkingowe, miasto może stać się niedrożne („krążący”, nie mogący znaleźć miejsca 
postojowego kierowcy), a tym samym niewydolne komunikacyjnie. Dzięki przyjętym 
rozwiązaniom ograniczy się do minimum nielegalne parkowanie, co wpłynie korzystnie  
na przestrzeń. 
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5. Opinie mieszkańców nt. przyjętych rozwiązań budowy miejsc parkingowych 

5. 1 Marketingowe badania rynku 
 

 W ramach projektu przeprowadzono ankietę na 500 respondentach, którzy byli 
kierowcami korzystającymi z parkingów w Raciborzu i byli jego mieszkańcami. Ustalono,  
że w badaniu weźmie udział grupa kierowców, którzy pokonują rocznie przynajmniej 1000 
km. Osoby, które nie spełniały któregokolwiek z kryteriów nie były brane pod uwagę. 
Badanie rynku wykonano w dniach 13, 14 i 20 sierpnia 2013 roku w wybranych obszarach 
miasta zgodnie z założeniami projektu. Przeszkoleni ankieterzy przeprowadzali badania  
w domach i mieszkaniach rozmawiając bezpośrednio z mieszkańcami. Treść ankiety została 
skonsultowana i skorelowana z czeską grupą odpowiedzialną za badanie w ramach wspólnego 
projektu. 
 Zadano łącznie 25 pytań, przedstawiono mapę potencjalnych nowych miejsc 
parkingowych oraz założenia jakiego rodzaju parking jest w danym miejscu proponowany. 
Badania były przeprowadzane o różnych porach dnia ze szczególnym uwzględnieniem godzin 
popołudniowych, w których potencjalnie więcej jest mieszkańców w swoich domach. 
W celach informacyjnych miasto Racibórz ogłosiło na swojej stronie internetowej informacje 
o przeprowadzanej ankiecie. Każdy z respondentów posiadał stosowny identyfikator oraz 
informację o prowadzeniu badań ankietowych podpisaną przez prezydenta miasta. 
 Wśród ankietowanych 54% stanowili mężczyźni, a 46% kobiety. Równy podział 
według płci, nie był wymagany w przyjętej metodologii badania. Na podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić, że mężczyzn z  prawem jazdy oraz pokonujących przynajmniej 
1000 km rocznie jest nieznacznie więcej niż kobiet.  
 
 

 
Wykres.27 Wyniki ankiety na temat rodzaju wykonywanej pracy 
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  SUMA % 
mężczyźni 272 54,4% 

płeć 
kobiety 228 45,6% 
do 29 lat 51 10,2% 
30-39 lat 129 25,8% 
40-49 lat 134 26,8% 
50-59 lat 111 22,2% 

wiek 

60 lat i więcej 75 15,0% 
podstawowe 8 1,6% 
gimnazjalne 2 0,4% 

zasadnicze zawodowe 131 26,2% 
średnie 222 44,4% 

wykształcenie 

wyższe 137 27,4% 
pracownik umysłowy 182 36,4% 
pracownik fizyczny 132 26,4% 

prowadzenie gospodarstwa domowego 43 8,6% 
bezrobotny 5 1,0% 

emeryt, rencista 113 22,6% 
osoba ucząca się 16 3,2% 

rodzaj wykonywanej 
pracy 

inny 9 1,8% 
mieszkanie 495 99,0% 

dom 5 1,0% miejsce zamieszkania 

inne 0 0,0% 
0 25 5,0% 
1 383 76,6% 

liczba samochodów w 
gospodarstwie domowym 

2+ 92 18,4% 
własny samochód 316 63,2% 

samochód rodzinny, służbowy 146 29,2% 
rodzaj posiadanego 

samochodu 
brak 38 7,6% 

tak, regularne 30 6,0% 
tak, czasami 45 9,0% 

korzystanie z samochodu 
służbowego 

nie 425 85,0% 
do 3.000 km 182 36,4% 

3.000 do 9.999 km 194 38,8% 
10.000 do 29.999 km 102 20,4% 

średni dystans 
pokonywany w ciągu 

roku 
30.000 km i więcej 22 4,4% 

Tabela 14 Wyniki ankiety w podziale na grupy 
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Rys. 28 Rejon 1 wraz z zaznaczonymi potencjalnymi lokalizacjami oraz typami projektowanych  parkingów 
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. 

 
Rys. 29 Rejon 2 wraz z zaznaczonymi potencjalnymi lokalizacjami oraz typami projektowanych  parkingów 

 
 Spośród mieszkańców Raciborza, którzy mogli uczestniczyli w badaniu zdecydowana 
większość twierdzi, że w ich mieście jest problem z miejscami parkingowymi. Sądzi tak 
łącznie prawie 90% ankietowanych. Wynik ten jednoznacznie odzwierciedla problemy 
mieszkańców z bezpiecznym i zgodnym z prawem zaparkowaniem pojazdów, ale przede 
wszystkim potwierdza słuszność działań mających na celu próbę jego rozwiązanie. 
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Wykres 28 Wyniki ankiety na temat problemu z parkowaniem w Raciborzu  

 
 Badanie wykazało, że najwięcej osób korzysta z parkingów bezpłatnych (ponad 
połowa), następnie z prywatnych posesji i garaży (26%). Z płatnych form parkowania, czyli 
płatnych parkingów przy ulicy, na placu, stref czasowego parkowania i płatnych parkingów 
w budynkach korzysta łącznie co piąty mieszkaniec.  
 

 
Wykres 29 Wyniki ankiety na temat typu parkingów, z jakich korzystają respondenci 
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 Większość osób posiada własny samochód (63%), auto rodzinne lub służbowe 29%, 
a tylko 8% ankietowanych nie posiadało własnego samochodu. Aż 15% ankietowanych 
zadeklarowało, że użytkują samochód służbowy. Większość kierowców pokonuje do 10 tys. 
km w ciągu roku, od 10 do 30 tys. km pokonuje 20% respondentów, a niecałe 5% deklaruje 
przebieg powyżej 30 tys. km.  
 

 
Wykres 30 Wyniki ankiety na temat posiadanego samochodu 

 
 

 
Wykres 31 Wyniki ankiety na temat posiadanego samochodu firmowego 
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Wykres 32 Wyniki ankiety na temat średniej pokonywanych kilometrów w ciągu roku łącznie z pojazdami służbowymi 

 
 Przy zestawieniu mężczyzn i kobiet zdecydowanie większy przebieg deklarują 
mężczyźni. Blisko połowa kobiet pokonuje do 3.000 km rocznie, podczas gdy u mężczyzn 
jest to tylko co czwarty ankietowany. Należy pamiętać, że dane deklarowane przez 
respondentów mogą różnić się w niektórych przypadkach od rzeczywistości. Tak jak możliwe 
jest np. zaniżanie wieku respondenta, w tym wypadku możliwe jest podawanie nieznacznie 
większej ilości przejechanych kilometrów przez mężczyzn. 

 
Wykres 33 Wyniki ankiety na temat przejechanych kilometrów w ciągu roku według płci 

 
W Raciborzu obecnie funkcjonuje dwóch zarządców parkingów płatnych. Jednym 

z nich jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Racibórz, a drugim jest firma wyłaniana w trybie 
przetargowym i zarządzająca strefą płatnego parkowania z wyłączeniem parkingu czasowego 
przy ulicy Batorego oraz pl. Długosza. Według ankietowanych 36% jest zdecydowanie  
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za wprowadzeniem jednego zarządcy, co razem z odpowiadającymi na to pytanie „raczej tak” 
daje nam 2/3 badanych. Pytanie to potwierdza słuszność uporządkowania formy parkowania 
w Raciborzu. Pomimo, że nie było takiego pytania w ankiecie pojedyncze osoby sugerowały 
przy tej odpowiedzi pozostawienie zarządcy w postaci OSiR-u Racibórz, która jest jednostką 
miejską jako jedynego zarządcy.  

 

 
Wykres 34 Wyniki ankiety na temat wprowadzenia jednego zarządcy dla parkingów płatnych 

 
  Część pytań w ankiecie dotyczyła wysondowania, jakiego czasu potrzebują 
mieszkańcy Raciborza będący kierowcami na przejście z domu do zaparkowanego 
samochodu oraz jaka jest to odległość, a następnie porównanie z parametrami, jakie  
są oczekiwane. Na wykresach numer 35 i 36 zostały przedstawione wyniki w postaci 
skumulowanego wykresu procentowego na temat czasu i odległości jakie są potrzebne  
do przejścia tej odległości. Prawie 90% respondentów potrzebuje na to mniej niż 5 minut, 
a prawie 80% odpowiedziało, że jest to mniej niż 200 m. Średni czas ze wszystkich 
odpowiedzi jaki był potrzebny na przejście z domu do zaparkowanego samochodu to 4,5 
minuty, a odległość to 177 m. 

 

 
Wykres 35 Wyniki ankiety na temat czasu przejścia z domu do zaparkowanego samochodu 
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Wykres 36 Wyniki ankiety na temat odległości jaką respondent pokonuje z domu do zaparkowanego samochodu 

 
 Spośród respondentów najwięcej czasu na dojście do zaparkowanego samochodu 
zajmuje po 50- i 60-tym roku życia . Można przyjąć, że wraz z wyższym wykształceniem 
deklarowany czas i odległości zwiększały się.  
 

 
Wykres 37 Wyniki ankiety na temat przejścia  z domu do zaparkowanego samochodu według grup 

 
Wraz z większą ilością samochodów w gospodarstwie domowym zmniejsza się 

deklarowana odległość i czas potrzebny na przejście z domu do zaparkowanego samochodu. 
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Wśród respondentów, którzy deklarowali większy problem z parkowaniem ich odległość  
i realny czas na pokonanie tej odległości był mniejszy niż u osób nie widzących problemu  
z parkowaniem.  

 

 
Wykres 38 Wyniki ankiety na temat przejścia  z domu do zaparkowanego samochodu według grup 

 

 
Wykres 39 Wyniki ankiety na temat przejścia  z domu do zaparkowanego samochodu według grup 
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Druga część pytań w tej części ankiety dotyczyła wysondowania, jakiego czasu 
oczekują mieszkańcy Raciborza będący kierowcami na przejście z domu do zaparkowanego 
samochodu oraz jaka powinna to być odległość. W porównaniu do rzeczywistych czasów nie 
ma dużych rozbieżności. Na wykresach numer 40 i 41 zostały przedstawione wyniki 
w postaci skumulowanego wykresu procentowego na temat tych parametrów. Niewiele ponad 
10% mieszkańców wskazywało na czas większy niż 6 minut, a tylko 20% określiło  
tę odległość na większą niż 300 metrów. Średni czas ze wszystkich odpowiedzi jaki jest 
oczekiwany na przejście z domu do zaparkowanego samochodu to niewiele ponad 4 minuty 
i średnio 135 m. Problemem jest nie odległość jaka jest pokonywana, a czas jaki jest 
potrzebny na znalezienie wolnego miejsca. 

 

 
Wykres 40 Wyniki ankiety na temat idealnego czasu potrzebnego na  przejście  z domu do zaparkowanego samochodu 

 

 
Wykres 41 Wyniki ankiety na temat idealnej odległości potrzebnej na  przejście  z domu do zaparkowanego samochodu 
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Wykres 42 Wyniki ankiety na temat idealnej odległości potrzebnej na  przejście  z domu do zaparkowanego samochodu w 
różnych grupach 

 
Ankieterzy pytali również o idealny czas jaki jest oczekiwany na pokonanie dystansu 

pomiędzy samochodem, a sklepem oraz samochodem, a instytucjami tj. bankami, urzędami. 
Dość trudno było uzyskać rzetelną odpowiedź na te pytania, gdyż najczęściej padała taka 
sama odpowiedź jak w przypadku dojścia z domu do samochodu. Dlatego wyniki prawie się 
nie różnią i w przypadku sklepów idealny czas potrzebny na pokonanie dystansu z auta  
do sklepu wynosi średnio z wszystkich odpowiedzi niecałe 4 minuty oraz 136 m,  
a do instytucji typu banki i urzędy odpowiednio niecałe 4 minuty oraz 137 m. 

 
Wykres 43 Wyniki ankiety na temat idealnego czasu potrzebnego na  przejście  ze sklepu do zaparkowanego samochodu 
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Wykres 44 Wyniki ankiety na temat idealnej odległości potrzebnej na  przejście  ze sklepu do zaparkowanego samochodu 

 

 
Wykres 45 Wyniki ankiety na temat idealnego czasu potrzebnego na  przejście  z instytucji do zaparkowanego samochodu 

 

 
Wykres 46 Wyniki ankiety na temat idealnej odległości potrzebnej na przejście z instytucji do zaparkowanego samochodu 
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 Spośród ankietowanych większość jest za ujednoliceniem stawek za kolejne godziny 
parkowania. Pytano także o propozycję wprowadzenia opłaty za pierwszą, drugą i trzecia 
godzinę w wysokości 1,50 zł, a kolejne godziny za 1 zł. Za tym rozwiązaniem opowiada się 
ponad 60% mieszkańców, z czego 26% jest zdecydowanie za. Blisko 1/4 nie miała zdania  
na ten temat.  

 
Wykres 47 Wyniki ankiety na temat ujednolicenia płatności za kolejne godziny parkowania (pierwsza, druga i trzecia godzina 
za 1,50 zł i kolejne za 1 zł) 

 
Kolejne pytanie dotyczyło zainteresowania zakupem miejsca postojowego lub garażu. 

Dość duży odsetek (35%) odpowiedział na ten temat pozytywnie. Wskazuje to na dość duże 
zainteresowanie tego typu formą parkowania, spowodowane niedostateczną ilością miejsc 
postojowych i garaży. Spośród wszystkich ankietowanych 31% zadeklarowało parkowanie  
na prywatnej posesji lub w garażu, a kolejne 35% jest zainteresowana zakupem miejsca 
postojowego lub garażu.  

 

 
Wykres 48 Wyniki ankiety na temat zainteresowania zakupem miejsca postojowego lub garażu 

 
 W Raciborzu funkcjonuje wzdłuż ulicy Batorego oraz Opawskiej prawne ograniczenie 
czasu postoju ustalone do 1 godziny. Wymaga się od kierującego pojazdem umieszczenia 
w widocznym miejscu zegara parkingowego, dzięki któremu możliwe jest skontrolowanie 
czasu parkowania. Są one dostępne w okolicy tych ulic, m.in. w kioskach i w Urzędzie 
Miasta. Połowa mieszkańców będących kierowcami jest za utrzymaniem kart parkingowych 
z zegarem parkingowym, z czego niecałe 20% zdecydowanie popiera takie rozwiązanie.  
Za ich likwidacją jest 27% ankietowanych, a prawie co czwarty nie ma zdania. Najczęstszym 
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argumentem pojawiającym za tym, aby zlikwidować karty parkingowe był zbyt mały nadzór 
nad przestrzeganiem tych przepisów. Z drugiej strony wskazywano pozytywne strony kart 
parkingowych. Zaliczyć można do nich większą rotację parkujących samochodów oraz 
wyeliminowanie parkowania aut przeznaczonych na sprzedaż, a tym samym blokujących 
miejsca parkingowe.  

 

 
Wykres 49 Wyniki ankiety na temat utrzymania kart parkingowych z zegarem parkingowym 

 
Powiązane z tym było kolejne pytanie dotyczące rozszerzenia częściowo strefy płatnego 
czasowego postoju kosztem zmniejszenia strefy płatnego parkowania, a częściowo jej 
rozszerzenia poza strefę. Za poszerzeniem tej strefy było 44% ankietowanych (łączne 
odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak), a przeciw 32% (łączne odpowiedzi 
„zdecydowanie nie” i „raczej nie”). W obu tych pytaniach duży odsetek nie ma zdania - jest  
to prawie ¼ mieszkańców.  
 

 
Wykres 50 Wyniki ankiety na temat rozszerzenia częściowo strefy czasowego postoju kosztem zmniejszenia strefy płatnego 
parkowania, a częściowo jej rozszerzenie poza strefę 

 
 Według przeprowadzonego badania 45 % ankietowanych nie ponosi opłat 
parkingowych, u 23% wynoszą one od 10 do 20 zł w miesiącu, a u 15% wynoszą  
od 5 do 10 zł. Najliczniejszą grupę spośród ponoszących opłaty stanowiły osoby płacące 20 zł 
miesięcznie, czyli tyle ile wynosi abonament za miejsce w strefie płatnego parkowania.  
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Wykres 51 Wyniki ankiety na temat miesięcznych opłat parkingowych  

 
Kolejne pytania dotyczyły optymalnej i maksymalnej kwoty jaką jest zapłacić 

respondent za abonament w strefie płatnego parkowania. W opracowanych wynikach wzięto 
pod uwagę osoby, które odpowiedziały na to pytanie kwotą większą od zera. Było to w obu 
przypadkach prawie 380 na 500 respondentów. Pozostali uważają, że nie powinno być 
żadnych opłat za abonament. Kwota 20 zł pojawiała się najczęściej, bo w 44%, jako 
optymalna miesięczna kwota za abonament w strefie płatnego parkowania. Spośród osób, 
które odpowiedziały na to pytanie w dalszej kolejności najczęściej proponowaną wartością 
było 10 zł (21%) i 15 zł (13 %).  

 
Wykres 52 Wyniki ankiety na temat kwoty jaką jest w stanie płacić respondent za abonament 
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Jeżeli chodzi o maksymalną kwotę jaką jest w stanie przeznaczyć respondent  
na abonament miesięczny w strefie płatnego parkowania, najczęściej było to 20 zł (27% 
ankietowanych), ale już 24% z nich jako górną granicę wyznaczyło wartość 30 zł na miesiąc. 
Około 10 % wyznaczyło tę granicę na 10, 25 i 50 zł. Wartości te są mocno zróżnicowane 
szczególnie jeśli chodzi o osoby, które już płacą abonament i te, które w ogóle nie ponoszą 
żadnych opłat z tytułu parkowania.  
 

 
Wykres 53 Wyniki ankiety na temat kwoty jaka jest nie do przyjęcia przez respondent za abonament za miejsce w strefie 
płatnego parkowania 

 
W przypadku mieszkańców korzystających z abonamentu w strefie płatnego parkowania 
większość opowiedziała się za utrzymaniem obecnej opłaty w wysokości 20 zł, gdyż  
na 85 osób płacących 20 zł na miesiąc (prawie wszyscy mający abonament) aż 55 
zadeklarowało kwotę 20 zł jako optymalną.  
 Jedno z pytań dotyczyło możliwości wykupienia płatnego miejsca parkingowego 
z wybraną lokalizacją; 66% osób jest za taką możliwością, a 25% nie chce, aby była taka 
możliwość. Istnieje dysproporcja pomiędzy osobami, które częściej korzystają z płatnych 
form, a osobami, które korzystają z parkingów bezpłatnych. Obie grupy  
są za wprowadzeniem możliwości wykupienia płatnego miejsca z konkretną lokalizacją, 
jednak bardziej zdecydowane osoby są spośród płacących za parkowanie. Wynikać to może  
z faktu, że osoby, których miejscem zamieszkania jest płatna strefa i które tak czy inaczej 
ponoszą koszty parkowania pojazdu są w stanie zapłacić więcej za swoje własne miejsce 
parkingowe. Natomiast osoby, które potencjalnie mogą w przyszłości korzystać ze stref 
płatnego parkowania obawiają się zmniejszenia poprzez takie działanie ilości miejsc 
parkingowych w centrum. 
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Wykres 54 Wyniki ankiety na temat wykupienia płatnego miejsca z wybraną lokalizacją 

 
 W zależności od wieku nieznacznie różni się typ parkingów preferowany przez 
respondentów. Taki sam odsetek preferuje parkingi powierzchniowe, przyuliczne jak 
i podziemne (po 33%). Na parking wielopoziomowy wskazało 18% ankietowanych; tylko 
2 osoby wskazały preferowany parking jako automatyczny, a pozostali nie mieli zdania. 
Największy odsetek osób wybrało parkingi podziemne wśród osób od 30 do 49 lat. Parkingi 
powierzchniowe jako tradycyjne formy parkowania nadal cieszą się dużą popularnością i taką 
formę wybrał co trzeci mieszkaniec.  
 

 
Wykres 55 Wyniki ankiety na temat preferowanego przez respondentów typu parkingu wśród grup wiekowych 
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 Według badanych zdecydowana większość oceniła nowe potencjalne lokalizacje jako 
bardzo dobre rozwiązanie zarówno w obszarze pierwszym jak i drugim. Większość osób 
wyrażała aprobatę dla samej idei budowania nowych parkingów i zwrócenie uwagi na ten 
problem. Lokalizacje potencjalnych nowych parkingów zostały bardzo dobrze odebrane przez 
respondentów, co może wynikać m.in. z faktu, że wskazane przez to studium miejsca nie leżą 
na obszarach, które wzbudzałyby sprzeciw społeczny tj. parkach czy ogródkach działkowych. 
Dla ankietowanych elementem najistotniejszym i wzbudzającym zainteresowanie były 
parkingi położone najbliżej ich miejsc zamieszkania, bądź pracy. Wprowadziło to do oceny 
dużą dozę subiektywności, stąd trudno tylko na podstawie ankiet zdecydować, które 
z lokalizacji należałoby wybrać jako najistotniejsze czy wymagające najszybszej realizacji. 
O tym decydują też inne elementy, takie jak np. deficyt miejsc w danym rejonie. Chociaż 
większość respondentów interesowały parkingi w najbliższej okolicy, jak już wspomniano 
wszystkie lokalizacje uzyskały społeczna aprobatę i  przez większość mieszkańców oceniane 
są jako bardzo dobre. Średnia ocena w skali od 1 do 5 parkingów w obszarze pierwszym 
wynosiła 4,54, a w drugim 4,64. 
 Obecnie w strefie płatnego parkowania brak jest parkomatów, a obsługą poza strefą 
czasowego postoju do 1 godziny zajmują się osoby pobierające opłatę. Zdecydowana 
większość kierowców z Raciborza jest za wprowadzeniem parkomatów. Najwięcej osób 
deklarowało chęć tej zmiany wśród osób do 29 roku życia, a także w przedziałach 30-39 oraz 
40-49 lat. Wśród starszych respondentów również większość osób jest za wprowadzeniem 
nowego rozwiązania, ale nie jest to już tak duża różnica. Najczęstszą przyczyną 
pozostawienia obecnej organizacji była troska o osoby, które są zatrudnione przy zbieraniu 
opłat parkingowych. Pojedyncze osoby wskazywały również na możliwe akty wandalizmu  
na nowych urządzeniach. 
 

 
Wykres 56 Wyniki ankiety na temat wprowadzenia parkomatów w strefie płatnego parkowania 
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 Wśród mieszkańców Raciborza, którzy są kierowcami, pokonują przynajmniej 
1000 km rocznie i uczestniczyli w ankiecie zdecydowana większość twierdzi, w Raciborzu  
że jest problem z parkowaniem (90% respondentów). Większość jeśli ma możliwość  
to korzysta z parkingów bezpłatnych. Według 2/3 ankietowanych powinno wprowadzić się 
jednego zarządcę dla parkingów płatnych, a system pobierania opłat za kolejne godziny 
powinien być bardziej przejrzysty i ujednolicony. Jeśli chodzi o zegar parkingowy to 50% 
mieszkańców jest za utrzymaniem tej formy, a prawie co czwarty nie ma zdania na ten temat. 
Osoby te podkreślały, że nie korzystają z tej formy parkingu. W trakcie przeprowadzania 
ankiet zwracano uwagę na możliwość skuteczniejszego egzekwowania prawidłowego 
działania kart parkingowych z zegarem parkingowym. Mieszkańcy są stosunkowo mocno 
podzieleni jeżeli chodzi o rozszerzenie strefy parkowania czasowego. Za powiększeniem tej 
strefy jest 45% ankietowanych, ale już 32% jest odmiennego zdania. W tym przypadku 
również spora część nie miała zdania. Spośród ankietowanych 44% zaproponowało kwotę  
za abonament, za miejsce postojowe w strefie płatnego parkowania zbliżoną do obecnej 
kwoty jaką trzeba płacić, czyli 20 zł. Prawie połowa uważa, że 20 zł jest maksymalną kwotą 
jaką są w stanie płacić za ten abonament, ale co trzeci badany jest w stanie zapłacić 25 lub 30 
zł na miesiąc. Spośród mieszkańców 2/3 jest za możliwością wykupienia płatnego miejsca 
parkingowego z wybraną lokalizacją, z czego wyższy odsetek stanowią osoby, które już 
ponoszą opłaty za parkowanie. Jako preferowany typ parkingów co trzeci ankietowany 
wybrał parking powierzchniowy, przyuliczny i podziemny, a 18% wskazało  
na wielopoziomowy. Tylko 2 osoby wskazały parking automatyczny. Zdecydowana 
większość mieszkańców bardzo dobrze oceniła nowe potencjalne lokalizacje parkingów, przy 
czym wybór priorytetowych parkingów należy ocenić na podstawie innych wskazań,  
np. deficytu miejsc parkingowych. Większość mieszkańców jest także za wprowadzeniem 
parkomatów w strefie płatnego parkowania.  
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6.Wnioski końcowe nowoprzyjętych rozwiązań na rzecz poprawy systemu parkowania  

6.1. Szacunkowe koszty inwestycji 
 
Budowa nowych miejsc parkingowych to duża inwestycja dla miasta. Na potrzeby projektu 
wyliczono koszt takiej inwestycji (tabela 13.). Należy wziąć pod uwagę, że koszty te mogą się 
zmieniać w zależności od zaistniałych okoliczności, których nie da się przewidzieć na etapie 
sporządzanej analizy. Do wyliczeń przyjęto średnią kwotę z dostępnych danych  
na wybudowanie jednego miejsca postojowego (bez uwzględniania podatku VAT 23 %), 
 i tak: 

• 2 tys. zł – 1 miejsce postojowe w parkingu przyulicznym; 
• 4 tys. zł – 1 miejsce postojowe w parkingu powierzchniowym; 
• 60 tys. zł – 1 miejsce postojowe w parkingu wielopoziomowym typ II; 
• 68 tys. zł – 1 miejsce postojowe w parkingu automatycznym; 
• 90 tys. zł – 1 miejsce postojowe w parkingu wielopoziomowym typ I; 
• 100 tys. zł – 1 miejsce postojowe w parkingu podziemnym. 

 
Rys. 30 Parking Typu I 

 
Rys. 31 Parking Typu II 

 
Rys. 32 Automatyczny system parkowania 
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rodzaj parkingu nr parkingu powierzchnia bez VAT [zł] z VAT 23%[zł] ilo ść miejsc 
Typ II 1 2 748,76 32 880 000,- 40 442 400,- 548 
Typ I 2 3 236,19 23 760 000,- 29 224 800,- 264 
ASP 3 398,53 3 264 000,- 4 014 720,- 48 
Typ I 4 6 472,38 47 520 000,- 58 449 600,- 528 
Typ I 5 1 078,73 7 920 000,- 9 741 600,- 88 
parking podziemny 6 5 498,32 36 800 000,- 45 264 000,- 368 
Parking powierzchniowy 7 1 374,38 272 000,- 334 560,- 68 
parking podziemny 8 1 374,38 9 200 000,- 11 316 000,- 92 
parking przyuliczny 9 462,95 120 000,- 147 600,- 40 
parking przyuliczny 10 374,21 96 000,- 118 080,- 32 
parking przyuliczny 11 1 338,83 348 000,- 428 040,- 116 
parking powierzchniowy 12 3 692,44 984 000,- 1 210 320,- 246 
parking powierzchniowy 13 2 559,07 680 000,- 836 400,- 170 
Parking powierzchniowy 14 1 078,73 288 000,- 354 240,- 72 
ASP 15 398,53 3 264 000,- 4 014 720,- 48 
ASP 16 398,53 3 264 000,- 4 014 720,- 48 
ASP 17 398,53 3 264 000,- 4 014 720,- 48 
parking powierzchniowy 18 398,53 120 000,- 147 600,- 30 
Typ I 19 1 078,73 7 920 000,- 9 741 600,- 88 
parking powierzchniowy 20 1078,73 288 000,- 354 240,- 72 
ASP 21 797,06 6 528 000,- 8 029 440,- 96 

RAZEM 36 236,56 188 780 000,- 232 199 400,- 3110 
Tabela 15 Szczegółowy kosztorys 

 

rodzaj parkingu 
Łączna liczba 

parkingów 
Łączna 

liczba miejsc 
koszt jednego 

miejsca 
koszt budowy 

(bez VAT) 
koszt budowy 
(z VAT 23 %) 

parking 
przyuliczny 

3 188 2 000,- 534 164,- 693 720,- 

parking 
powierzchniowy 

6 658 4 000,- 2 632 000,- 3 237 360,- 

parking 
podziemny 

2 460 100 000,- 46 000 000,- 56 580 000,- 

Typ I 4 968 90 000,- 87 120 000,- 107 157 600,- 
Typ II 1 548 60 000,- 32 880 000,- 40 442 400,- 
ASP 5 288 68 000,- 19 584 000,- 24 088 320,- 

Razem 21 3110 - 188 780 000,- 232 199 400,- 
Tabela 16 Ogólny kosztorys inwestycji 



                    
 

 
Projekt o numerze rejestracyjnym PL.3.22/3.3.04/12.03286 pt. ”PARKING PL-CZ” jest współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz z budżetu państwa RP 
„Przekraczamy granice” 

118 

Udział procentowy poszczególnych parkingów w cało ści 
inwestycji

14%

28%

10%

19%

5%

24%
parking przyuliczny

parking powierzchniowy

parking podziemny

Typ I

Typ II

ASP

 
Wykres 57 Udział procentowy poszczególnych parkingów w całości inwestycji 

 
 
 Z wykresu 57 można odczytać, iż najwięcej powstanie parkingów powierzchniowych 
(6), kolejno parkingi z automatycznym systemem (5), Typu I (4), itd. Tylko jeden będzie 
parking Typu II, wynika to z tego, iż parking ten będzie miał 6 kondygnacji, dlatego też  
z architektonicznego punktu widzenia nie wszędzie można go zlokalizować. W Raciborzu 
tylko w tym jednym miejscu wpisuje się w zabudowę sąsiednią (skrzyżowanie ul. Ocicka – 
ul. Żorska) nie zaburzając tym samym ładu przestrzennego. 
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Nowe miejsca parkingowe 

188

658

460

968

548

288

parking przyuliczny

parking powierzchniowy

parking podziemny

Typ I

Typ II

ASP

 
Wykres 58 Nowe miejsca parkingowe w poszczególnych parkingach 

 
 Na parkingu Typu I powstanie najwięcej miejsc parkingowych, bo aż 968- to 31 % 
udziału tych miejsc parkingowych w całości inwestycji. 21 % stanowią miejsca postojowe  
w parkingach powierzchniowych. Trzecią grupę stanowią miejsca na parkingu Typu II, mimo 
iż będzie to tylko jeden taki parking w całej inwestycji jego udział jest bardzo znaczący – 
stanowi 18 %. Pozostałe parkingi w sumie stanowią 30 % udział nowych miejsc postojowych 
w 21 nowoprojektowanych parkingach (wykres 55). 
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Koszt inwestycji z VAT 23 % [zł]

107 157 600,-

40 442 400,-

24 088 320,-

462 480,-

3 237 360,-

56 580 000,-

parking przyuliczny

parking powierzchniowy

parking podziemny

Typ I

Typ II

ASP

 
Wykres 59 Koszt budowy poszczególnych rodzajów parkingów 

 
Koszt całej inwestycji, jaką jest budowa 21 parkingów wynosi 232 199 400,- zł. 

Prawie połowa kosztów tej inwestycji (47 %) to budowa parkingów Typu I. ¼ inwestycji  
to budowa parkingów podziemnych. Najmniej kosztowne są parkingi przyuliczne i parkingi 
powierzchniowe. 
 
 

Rodzaj parkingu Typ I Typ II ASP 
Parking 

podziemny 
Pojemność (liczba 
zaparkowanych 

pojazdów) 
968 548 288 460 

koszt budowy 
parkingu 

87 120 000,- 32 880 000,- 19 584 000,- 46 000 000,- 

koszt parkingu/ilość 
samochodów 

90 000,- 60 000,- 68 000,- 100 000,- 

Koszty operacyjne 
(zł bez VAT / rok) 

891 615,- 336 505,- 391 680,- 470 779,- 

koszt 
operacyjny/pojazd 

921,- 614,- 1 360,- 1 023,- 

Tabela 17. Szacunkowe koszty nowopowstałych miejsc parkingowych 
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6.2. Harmonogram budowy zaproponowanych nowych miejsc parkingowych 

 
Rys. 33 Proponowane lokalizacje parkingów uwzględniające deficyt miejsc postojowych.  
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Analiza wskazała 21 lokalizacji parkingów. Wybrane miejsca charakteryzują się 
dużym deficytem miejsc postojowych.. Ze względu na znaczące nakłady inwestycyjne 
związane z realizacją parkingów założono etapowanie realizacji całości inwestycji.  

ETAP I – do pierwszego etapu wybrano takie lokalizacje parkingów, gdzie deficyt jest 
bardzo duży. Poza tym koszt budowy miejsc parkingowych jest niski w porównaniu  
z kolejnymi etapami, gdyż są to w większości parkingi przyuliczne, powierzchniowe, a ilość 
nowych miejsc znacząco poprawi sytuację parkingową. Deficyt miejsc parkingowych 
zmniejszy się po realizacji Etapu I z 3 166 do 2 674. 

ETAP II – obejmuje parkingi w ścisłym centrum (podziemne), powierzchniowy i Typ 
I, co znacząco poprawi sytuację w tych rejonach. Łącznie powstanie 650 nowym miejsc 
postojowych. Po realizacji etapu II deficyt zmniejszy się z 2 674 do 2 024 miejsc 
postojowych. 

ETAP III – najdroższa część inwestycji, gdyż w dużej mierze obejmuje parkingi 
wielopoziomowe Typu I i II. Realizacja tego etapu spowoduje zmniejszenie deficytu  z 2 024 
do 344. 

ETAP IV – to wszystkie parkingi ASP, nie zostały one podzielone w innych etapach, 
tylko skumulowane w jednym. Jest to spowodowane tym, iż finansowanie ich będzie 
pochodzić z jednego źródła. Ułatwi to sporządzanie wszystkich formalności. Po realizacji 
Etapu IV deficyt początkowy (3166) zmniejszy się do poziomu 56. 

ETAP I 
nr parkingu rejon deficyt [%] deficyt po realizacji  [%] nowe miejsca koszt (z VAT 23%) [zł] 

2 32 61 % 52 % 264 29 224 800,- 
5 3 13 % 12 % 88 9 741 600,- 
7 4 12 % 10 % 68 334 560,- 
9 14 18 % 16 % 40 98 400,- 
10 14 18 % 16 % 32 78 720,- 

Łącznie 492 39 478 080,- 
 

ETAP II 
nr parkingu rejon Deficyt [%] deficyt po realizacji  [%] nowe miejsca koszt (z VAT 23 %) [zł] 

6 1 12 % -3 % 368 45 264 000,- 
8 1 12 % -3 % 92 11 316 000,- 
14 14 18 % 14 % 72 354 240,- 
18 5 10 % 6 % 30 147 600,- 
19 5 10 % 6 % 88 9 741 600,- 

Łącznie 650 66 823 440,- 
 

ETAP III 
nr parkingu rejon deficyt [%] deficyt po realizacji  [%] nowe miejsca koszt (z VAT 23 %) [zł] 

1 33 -2 % -19 % 548 40 442 400,- 
4 27 2 % -15 % 528 58 449 600,- 
11 16 -2 % -8 % 116 285 360,- 
12 10 -8 % -16 % 246 1 210 320,- 
13 15 4 % -1 % 170 836 400,- 
20 16 -2 % -8 % 72 354 240,- 

Łącznie 1680 101 578 320,- 
 

ETAP IV 
nr parkingu rejon deficyt [%] deficyt po realizacji  [%] nowe miejsca koszt (z VAT 23 %) [zł] 

3 32 61 % 51 % 48 4 014 720,- 
15 26 7 % 6 % 48 4 014 720,- 
16 3 13 % 8 % 48 4 014 720,- 
17 36 9 % 5 % 48 4 014 720,- 

21 36 9 % 5 % 96 8 029 440,- 

Łącznie 288 24 088 320,- 
Tabela 18 Harmonogram budowy nowych miejsc parkingowych [ETAPY I-IV]. 
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 Rysunek 33 przedstawia jak zmieniać się będzie deficyt w miarę realizacji 
poszczególnych etapów budowy parkingów. Różnica jest już zauważalna po realizacji I etapu, 
gdzie w rejonie 32 deficyt z 61 % spada o 9%. W pozostałych rejonach, gdzie powstaną nowe 
parkingi ten spadek będzie w granicach 2 %. Po realizacji II etapu największy spadek deficytu 
odnotujemy w rejonie 1 (ścisłe centrum miasta), gdzie ten deficyt jest na poziomie 12 %,  
po realizacji inwestycji będzie nadwyżka 3 %.  

 

Rys. 34 Zmiana deficytu w zależności od etapu inwestycji 
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Rys. 35 Różnica między deficytem obecnym a deficytem po zrealizowanej inwestycji 
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 Rysunek 35 obrazuje różnicę deficytu przed przystąpieniem do realizacji  
i po zrealizowaniu wszystkich etapów. Największe polepszenie sytuacji parkingowej  
w Raciborzu można zaobserwować w ścisłym centrum. Koniec realizacji całej inwestycji 
przewiduje się na 2020 r. 
 
6.3. Źródła finansowania (źródła krajowe i zagraniczne) 
 

Środki własne – ze względu na znaczne koszty inwestycji miasto nie jest w stanie 
samodzielnie  jej zrealizować. Możliwy udział i współfinansowanie z budżetu miasta  
w ograniczonym zakresie.  
 

Dotacje celowe/fundusze krajowe - możliwość finansowania w przypadku 
pojawienia się programu w ramach którego można będzie przeprowadzić inwestycje. 
 

Pożyczki i kredyty  - Rozwiązanie niezalecane, ewentualnie do rozważenia  
w ograniczonym zakresie. 
 

Partnerstwo publiczno-prywatne – ze względu na małą opłacalność inwestycji 
rozwiązanie mało realne jednak możliwe do wdrożenia w przypadku budowy parkingu 
połączonego z inwestycją komercyjną. 
 

Fundusze europejskie – m.in Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju 
regionów należących do Unii Europejskiej. Rekomendowane finansowanie inwestycji. 
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