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1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

 

1.1 Parkowanie 

W Lublinie funkcjonuje strefa płatnego parkowania, działająca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
17.00, w obszarze ograniczonym ulicami: Unii Lubelskiej (od mostu na rzece Bystrzyca do Tysiąclecia), 
Tysiąclecia (od Unii Lubelskiej do Lubartowskiej), Solidarności (od Lubartowskiej do Lubomelskiej), 
Lubomelska (od Solidarności do Czechowskiej), Czechowska (od Lubomelskiej do Leszczyńskiego), 
Leszczyńskiego z parkingiem (od Czechowskiej do Długosza), Długosza z parkingiem, Al. Racławickie (od 
Długosza do Łopacińskiego), Łopacińskiego, Akademicka (od Weteranów do Obrońców Pokoju), 
Obrońców Pokoju, Ofiar Katynia, Lipowa z parkingiem pod cmentarzem (od Ofiar Katynia do 
Narutowicza), Piłsudskiego (od Narutowicza do mostu na rzece Bystrzyca) i rzeką Bystrzyca (od 
Piłsudskiego do Unii Lubelskiej). Obowiązuje podział na 2 podstrefy, różniące się opłatą za parkowanie: 
Podstrefa A oraz Podstrefa B. Bilet i abonament wniesiony dla podstrefy A uprawnia również do 
postoju pojazdów w podstrefie B, natomiast bilet i abonament wykupiony dla podstrefy B nie uprawnia 
do postoju w podstrefie A. Obszar strefy płatnego parkowania przedstawiono na rys.  1.1. 

Stawka opłat jednorazowych za pierwszą godzinę parkowania wynosi 3,00 zł w Podstrefie A oraz 2,00 zł 
w Podstrefie B. Możliwe jest również wykupienie abonamentów:  

 okresowych – ogólnodostępnych, 

 mieszkańca – wydawanych na podstawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, uprawnia 
do postoju w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, 

 osoby niepełnosprawnej. 
W przypadku nieuiszczenia odpowiedniej opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu parkowania 
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł z możliwością obniżenia tej kwoty do 30,00 zł przy 
uregulowaniu opłaty w wyznaczonym terminie.  

W ostatnich latach z uwagi na rosnące znaczenie działań ekologicznych i walkę z zanieczyszczeniami w 
mieście, Lublin zdecydował się na premiowanie użytkowników korzystających z samochodów o niskiej 
emisji spalin (pojazdy z napędem elektrycznym lub hybrydowym, warunkiem jest emisja spalin CO2 
poniżej 100  g/km). Dla tej grupy użytkowników samochodów wprowadzono abonament za 0 zł. 
Rozwiązanie to wpisuje się w kierunki dzisiejszych polityk miejskich zmierzających ku próbom 
ograniczenie niekorzystnego wpływu ruchu drogowego w miastach. 

Zgodnie z SUiKZP Miasta Lublina rozmiary części historycznej miasta i układ uliczny pozwalają na 
stopniowe wprowadzanie ruchu pieszego i rowerowego, przy zapewnieniu dobrej dostępności dla 
dojazdów samochodowych i możliwości parkowania, ale też z ograniczeniem zarówno wielkości 
pojazdów i tendencji do wykorzystania ulic śródmieścia do ruchu tranzytowego między dzielnicami 
miasta. Przewiduje się także działania polegające na eliminowaniu parkowania samochodów 
dostawczych, ciężarowych i autobusów na ulicach w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej i 
ograniczaniu degradacji nawierzchni ulic osiedlowych. W ramach planowanego rozwoju systemu 
parkowania pojazdów przewiduje się budowę parkingów strategicznych w systemie Parkuj i Jedź, 
wprowadzenie różnych form parkowania z preferencją budowy miejsc postojowych w kilku poziomach, 
budowę parkingów wraz z wyposażeniem dla obsługi TIR-ów. 

Pomimo zorganizowania strefy płatnego parkowania w centrum miasta, jej wpływ na rezygnację z 
korzystania z samochodów wydaje się jednak ograniczony. Wynika to m.in. z dużej dostępności miejsc 
do parkowania (także na licznych parkingach prywatnych), ale także z braku uzupełnienia 
wprowadzonych rozwiązań przez zmiany w organizacji ruchu, w zwłaszcza ograniczenia w  
wystarczającym stopniu możliwości parkowania na chodnikach i zastąpienia parkowana ukośnego, 
równoległym. 

 



Plan mobilności lubelskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2017-2025.  

Diagnoza – parkowanie 

Autor opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TRANSEKO sp.j. 

 
Rys.  1.1 Obszar Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie  

[źródło: Uchwała nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dn. 19 listopada 2015 r.] 

 

Wśród słabości należy wymienić również brak spójnych zasad określających sposób parkowania 
pojazdów w centralnej części miasta, w obszarach zabudowy mieszkaniowej, parkowania samochodów 
towarowych i autokarów oraz brak planów porządkujących parkingi wyznaczone w poziomie terenu 
oraz ew. budowę parkingów kubaturowych. Skutkuje to znacznym odsetkiem samochodów 
zaparkowanych niezgodnie z przepisami, co wpływa na estetykę i funkcjonalność miasta. Pogarsza to 
m.in. warunki ruchu pieszego, ograniczając przestrzeń chodników, często także powodując zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu (ograniczanie widoczności). Zbyt duża liczba samochodów w centrum powoduje 
także zakłócenia ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, obniżając atrakcyjność tego środka transportu. 

 

Gminy LOF w dużej mierze stanowią obszar zaplecza wypoczynkowego Lublina. Przystosowanie tych  
obszarów do przyjęcia osób docierających samochodami wymaga zapewnienia  i zorganizowania 
miejsc postojowych, co często wiąże się z m.in. z budową parkingów. Ocenia się, że w gminach LOF 
ilość miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb przeważnie jest niewystarczająca. Stąd w niektórych 
obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub w 
strategiach rozwoju gmin założono rozwój parkowania. 

 

Tabl.  1.1 Zapisy zawarte w SUiKZP lub strategiach rozwoju gmin LOF odnośnie problemów z parkowaniem oraz kierunkówi 
rozwoju parkowania 

Gmina Zapisy zawarte w SUiKZP lub w strategii rozwoju gminy 

Jabłonna 

Parkowanie pojazdów odbywa się na terenach posesji oraz na parkingach zlokalizowanych. Obsługa 
potrzeb motoryzacyjnych w zakresie stacji paliw i stacji obsługi samochodów wydaje się być zaspokojona, 
natomiast należy zwiększyć ilości miejsc postojowych o nawierzchni twardej w rejonach usług. Parkowanie 
samochodów przewiduje się na terenach działek przewidzianych pod różne formy zabudowy. Za główną 
zasadę polityki parkingowej należy przyjąć takie uwarunkowanie dla realizacji każdego obiektu 
mieszkalnego, usługowego, miejsc pracy, które rozwiązywać będzie problem miejsc do parkowania w ilości 
niezbędnej do jego funkcjonowania. 

Jastków: 
Gmina Jastków jako obszar zaplecza wypoczynkowego Lublina wskazana jest do kształtowania 
podmiejskich rezerw rekreacyjnych na obszarze “zielonego pierścienia” poprzez m.in.: przystosowanie 
obszarów do wypoczynku, w tym rozwój parkingów. 
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Konopnica 

Potrzeba lokalizacji parkingów dla samochodów przewożących ładunki niebezpieczne. Gmina Konopnica 
stanowi też obszar zaplecza wypoczynkowego Lublina i wskazana jest do kształtowania podmiejskich 
rezerw rekreacyjnych poprzez przystosowanie obszarów do wypoczynku, w tym rozwoju parkingów. W 
oparciu o drogę krajową plan województwa przewiduje lokalizację moteli, zajazdów, parkingów 
turystycznych, miejsc obsługi podróżnych (MOP). 

Lubartów 

(miasto) 

W Lubartowie zidentyfikowano niezadowalający poziom rozwoju turystyki ze względu m.in. na to, że brak 
jest odpowiedniej bazy noclegowej i miejsc parkingowych dla autokarów z zapleczem socjalnym. Cele 
strategiczne i zadania realizacyjne do roku 2015 w zakresie zaspokojenia poszczególnych potrzeb 
mieszkańców Gminy Miejskiej Lubartów to również ograniczenie zagrożeń w ruchu komunikacyjnym, 
budowa miejsc parkingowych (wraz z zapleczem socjalnym), w tym dla autobusów. 

Lubartów 

(gmina) 

Dla turystów przygotowane są szlaki piesze i rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. m.in.: 
parkingi. W Lasach Kozłowieckich znajdują się dwa nowoczesne parkingi leśne wyposażone w mini place 
zabaw, ścieżki zdrowia i zadaszone wiaty z ławami. 

Mełgiew 

Parkowanie pojazdów odbywa się na terenach posesji oraz na parkingach zlokalizowanych w rejonach 
usług. Parkowanie samochodów przewiduje się na terenach działek przewidzianych pod różne formy 
zabudowy. Za główną zasadę polityki parkingowej należy przyjąć takie uwarunkowanie dla realizacji 
każdego obiektu mieszkalnego, usługowego, miejsc pracy, które rozwiązywać będzie problem miejsc do 
parkowania w ilości niezbędnej do jego funkcjonowania. 

Nałęczów 

Ilość miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb jest dalece niewystarczająca. Centrum miasta z 
koncentracją usług i głównym węzłem komunikacyjnym jest równocześnie centrum strefy A uzdrowiska, 
bogata rzeźba terenu utrudnia uzyskanie parametrów technicznych dróg wymaganych przepisami – nie 
pozwalają na rozwiązanie problemu parkowania w sposób w pełni odpowiadający potrzebom, zwłaszcza w 
okresach zwiększonego ruchu turystycznego. 

Parkowanie pojazdów odbywa na terenach posesji oraz na parkingach zlokalizowanych w rejonach usług. 
Parkowanie samochodów przewiduje się na terenach działek przewidzianych pod różne formy zabudowy. 
Za główną zasadę polityki parkingowej należy przyjąć takie uwarunkowanie dla realizacji każdego obiektu 
mieszkalnego, usługowego, miejsc pracy, które rozwiązywać będzie problem miejsc do parkowania w ilości 
niezbędnej do jego funkcjonowania. 

Wskazuje się następujące działania: 

 wyznaczenie w miejscowych planach, na podstawie analizy potrzeb i możliwości terenowych, 
miejsc postojowych na pozyskanych na ten cel terenach oraz w zatokach ulicznych, zwłaszcza w 
rejonach skrzyżowań ulic i obiektów generujących duży ruch samochodowy, 

 wyznaczenie w planach miejscowych parkingów strategicznych w systemie „parkuj i jedź” w rejonie 
dworca kolejowego oraz przy głównych węzłach komunikacyjnych w Strzelcach i Sadurkach, po 
realizacji obwodnicy Nałęczowa – w powiązaniu z rozbudową systemu komunikacji zbiorowej, 

 organizacja systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, funkcjonującej w centrum miasta i w 
rejonach istniejącej i projektowanej zwartej zabudowy miejskiej, 

rozbudowa i modernizacja systemu ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic i terenów zielonych, 
wspomagających system komunikacji miejskiej. 

Niedrzwica 
Duża 

Parkowanie samochodów przewiduje się na terenach działek przewidzianych pod różne formy zabudowy. 
Za główną zasadę polityki parkingowej należy przyjąć takie uwarunkowanie dla realizacji każdego obiektu 
mieszkalnego, usługowego, miejsc pracy, które rozwiązywać będzie problem miejsc do parkowania w ilości 
niezbędnej do jego funkcjonowania wg standardów założonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Niemce 
W celach realizacyjnych Gminy wymienia się opracowanie koncepcji tzw. małej architektury w zakresie 
budowy chodników, parkingów, zieleni, oświetlenia ulicznego. 

Piaski 

Celem ochrony ładu przestrzennego i krajobrazu kulturowego gminy, ustala się poprawę dostępności 
szlaków turystycznych oraz ścieżek przyrodniczych poprzez udrożnienie oraz wyeksponowanie dojść 
(dojazdów do tych szlaków oraz budowy parkingów). Zakłada się rozwój dróg, służących mieszkańcom 
gminy, co wiąże się również z zabezpieczeniem miejsc parkingowych, które należy uwzględnić w związku z 
rozwojem motoryzacji. 

Świdnik 

Układ drogowy nie zaspokaja wszystkich aktualnych potrzeb transportu i przewozu mieszkańców. W 
obszarze centralnym miasta, gdzie skoncentrowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i 
usługowa o funkcji ogólnomiejskiej występuje deficyt miejsc postojowych. Potrzeby parkingowe bilansują 
się jedynie w obszarach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz w zabudowie wielorodzinnej 
realizowanej w ostatnich latach. Potrzebna jest poprawa warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz 
parkowania. Postuluje się również stworzenie miejsc do przechowywania i parkowania rowerów 
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(szczególnie przy szkołach, obiektach handlowych i usługowych oraz przy stacjach i przystankach 
kolejowych terenach sportu i rekreacji). 

Wólka 

Parkowanie pojazdów odbywa na terenach posesji, na parkingach zlokalizowanych w rejonach usług, a 
także na parkingach urządzonych w ciągu dróg gminnych (os. Borek). Parkowanie samochodów przewiduje 
się na terenach działek przewidzianych pod różne formy zabudowy. Za główną zasadę polityki parkingowej 
należy przyjąć takie uwarunkowanie dla realizacji każdego obiektu mieszkalnego, usługowego, miejsc 
pracy, które rozwiązywać będzie problem miejsc do parkowania w ilości niezbędnej do jego 
funkcjonowania. 

[źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategie Rozwoju Gmin LOF] 

 

 


