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Streszczenie. W artykule omówiono problemy związane z pozyskaniem inwestorów, w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywatnego, gotowych zrealizować program budowy parkingów ku-
baturowych w Bielsku-Białej. Opisano proces pozyskiwania materiałów wejściowych, ich analizę 
oraz płynące z nich wnioski. Przedstawiono również analizy ekonomiczne oraz analizy rynkowe 
stanowiące integralną część opracowania.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, parkingi kubaturowe, płatne parkowa-
nie, analiza rynku

1. Wstęp

W roku 2010 konsorcjum firm: PPU.”INKOM”S.C. i Collect Consulting S.A. 
z Katowic wygrało w Bielsku-Białej przetarg na opracowanie projektowe pt: „Wy-
konanie kompleksowych usług doradczych i analitycznych mających doprowadzić 
do pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eks-
ploatacji parkingów wielopoziomowych w Bielsku-Białej wraz z ewentualnymi 
obiektami towarzyszącymi”.

W pierwotnych założeniach całość prac miała obejmować:
· kompleksową analizę istniejącego systemu parkowania w strefie centralnej 

miasta Bielsko-Biała,
· propozycję sposobu organizacji i wprowadzenia płatnego parkowania 

w mieście wraz z jego parametryzacją pod względem ruchowym i ekono-
micznym,
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· wykonanie czterech wstępnych koncepcji programowo-technicznych par-
kingów kubaturowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach 
wraz z ich sparametryzowaniem pod względem kosztowym,

· wykonanie analizy rynku,
· opracowanie wniosków i rekomendacji (analiza wykonalności programu),
· pozyskanie partnerów/inwestorów dla partnerstwa prywatno-publicznego.
Historia projektu jest przykładem na to jak trudno jest pogodzenie interesów 

społecznych, politycznych i biznesowych w ramach przedsięwzięć realizowanych 
w partnerstwie prywatno-publicznym.

Obszar analiz obejmował centrum miasta Bielsko-Biała, w ramach którego zlo-
kalizowano cztery potencjalne miejsca budowy parkingów (rys. 1).

Rys. 1. Analizowany obszar Bielska-Białej

2. Analiza stanu istniejącego

W Bielsku-Białej w 2010 roku w obszarze będącym przedmiotem analiz funk-
cjonowała strefa płatnego parkowania zarządzana przez wyspecjalizowaną spół-
kę miejską. W analizowanym obszarze funkcjonowały również parkingi o innej 
formie użytkowania: zamknięte i bezpłatne łącznie z dużymi parkingami kuba-
turowymi (obszar CH „SFERA 2”). Rejestrowano również praktycznie bezkarną, 
aktywną działalność parkingów „dzikich” i to nawet w ścisłym centrum.

W ramach prac dokonano kompleksowej oceny stanu funkcjonowania cen-
trum miasta Bielsko-Biała w kontekście problematyki parkingowej. 

Podstawą wniosków i ocen były kompleksowe badania przeprowadzone w ana-
lizowanej strefie miasta, a obejmujące:

· inwentaryzację miejsc parkingowych w mieście: płatnych, bezpłatnych, ku-
baturowych i powierzchniowych w tym parkingów „dzikich”,

· pomiar dzienny i nocny parkowania,
· pomiar szczegółowy dla parkingów wyznaczonych i oznakowanych,
· przeprowadzenie ankietowania kierowców pod względem ich preferencji 

parkingowych.
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2.1. Analiza przestrzenna parkowania w obszarze analiz

Całość zebranych materiałów wprowadzono do systemów GIS-owych, które 
stały się głównym narzędziem przetwarzania danych.

Na poniższych grafikach (rys. 2-4) pokazano przykładowe analizy przestrzenne 
parametrów parkowania.

Rys. 2. Bilans parkowania w strefie w porze dziennej – sumaryczna liczba pojazdów w strefie – 5 026

Rys. 3. Bilans parkowania w strefie w porze nocnej – sumaryczna liczba pojazdów w strefie – 5 026
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Rys. 4. Analiza przestrzenna wykorzystania parkingów

Podobnej analizie poddano parametry rotacji, średniego czasu parkowania. 
Wykonano również analizy dotyczące stref oddziaływania planowanych par-

kingów kubaturowych w 400 [m] buforze.

Rys. 5. Wyniki analizy średniego casu parkowania
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Tabela 1. Zestawienie parametrów zbiorczych dla parkingów znajdujących się w strefach dojścia do 
projektowanych parkingów kubaturowych w strefach dojścia do nich

2.2. Ankietowanie kierowców

Ankiety przeprowadzono na grupie ponad 1000 kierowców w okresie pracy 
strefy parkowania z proporcjonalną do liczby miejsc parkowania liczbą ankiet 
w podstrefach. Przykładowe wyniki zestawiono w poniższych tabelach 2-4.

Tabela 2. Ankieta – cel postoju. Zestawienie wyników dla stref oddziaływania parkingów kubaturo-
wych w zestawieniu z danymi dla całej strefy parkowania 

Tabela 3. Ankieta – czas dojazdu. Zestawienie wyników dla stref oddziaływania parkingów kubaturo-
wych w zestawieniu z danymi dla całej strefy parkowania 
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Tabela 4. Ankieta – akceptowalność opłat. Zestawienie wyników dla stref oddziaływania parkingów 
kubaturowych w zestawieniu z danymi dla całej strefy parkowania 

2.3. Kierunki napływu kierowców do strefy

Podczas szczegółowych badań poszczególnych parkingów jednym z elemen-
tów podlegających inwentaryzacji były sekwencje literowe rejestracji parkujących 
pojazdów. Pozwoliło to na określenie przynależności terytorialnej użytkowników 
strefy parkowania. Wyniki analiz przedstawiono w poniższej tabeli 5.

Tabela 5. Główne kierunki napływu kierowców do strefy parkowania

Lp SEKWENCAJA 
REJESTRACJI JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA LICZBA 

PARKOWAŃ 15’ [%]

1 SB BIELSKO-BIAŁA 95	133 52,02
2 SBI POWIAT	BIELSKI 32	531 17,79
3 KNT POWIAT	NOWY	TARG 57 0,03
4 KOS POWIAT	OŚWIĘCIMSKI 4	252 2,33
5 KSU POWIAT	SUCHA	BESKIDZKA 351 0,19
6 KWA. POWIAT	WADOWICKI 1 749 0,96
7 SCI POWIAT	CIESZYŃSKI 5	069 2,77
8 SPS POWIAT	PSZCZYŃSKI 2	021 1,11
9 SZY POWIAT	ŻYWIECKI 8	808 4,82
10 SUMA	(3-9) 22	307 12,20
11 RESZTA 32	909 17,99
12 OGÓŁEM 182	880 100,00

Zebrane materiały i dane posłużyły do zaproponowania i sparametryzowania 
w kolejnym kroku strefy płatnego parkowania w strefie centralnej miasta Bielsko-
-Biała, które to dane stały się z kolei materiałami wejściowymi do przeprowadzenia 
analiz wykonalności postawionego przed zespołem zadania, czyli pozyskania Inwe-
stora skłonnego do wykonania i eksploatacji czterech kubaturowych parkingów.
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3. Propozycja strefy płatnego parkowania

3.1. Założenia

W propozycji strefy uwzględniono:
· przeprowadzone badania i analizy,
· politykę parkingową miasta,
· politykę transportową i wysokość opłat.
Autorzy opracowania jako główne uwarunkowania, które stanowić będą o suk-

cesie, bądź porażce całego przedsięwzięcia widzieli:
· jednoznaczne opowiedzenie się miasta co do funkcji strefy parkowania – czy 

ma ona być składową świadomego kształtowania polityki komunikacyjnej 
miasta, czy też być elementem polityki fiskalnej,

· wprowadzenie w całej strefie jednolitego systemu zarządzania i zasad funk-
cjonowania płatnego parkowania,

· przyjęcia takich zasad funkcjonowania strefy by jej parametry ruchowe po-
zwalały na uzyskanie zadowalających prywatnych Inwestorów wyników 
ekonomicznych,

· takie ukształtowanie strefy oraz zasad jej funkcjonowania by była ona zgod-
na z SUiZP miasta Bielsko-Biała oraz uzyskała pozytywną ocenę mieszkań-
ców miasta.

3.2. Uwarunkowania

W ramach prac nad strefą przeanalizowano:
· problematykę zaspokojenia potrzeb parkingowych wraz z analizą dostępno-

ści komunikacyjnej,
· uwarunkowania społeczne,
· uwarunkowania planistyczne,
· uwarunkowania ruchowe,
· uwarunkowania techniczne,
· ochronę interesów mieszkańców strefy.

3.3. Zasady Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP)

Analizy i uwarunkowania doprowadziły do przyjęcia następujących ogólnych 
zasad funkcjonowania SPP:

· SPP powinna być obszarem zwartym z granicami opartymi głównie na 
drogach układu podstawowego,

· w granicach SPP powinna się zawierać większość zinwentaryzowanych 
obiektów użyteczności publicznej,

· w SPP powinny w miarę możliwości zawierać się 300-metrowe strefy 
dojścia pieszego do planowanych 4 lokalizacji parkingów kubaturowych. 
Podyktowane to było koniecznością wykluczenia w miarę możliwości 
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„ucieczki” parkujących na pobliskie parkingi bezpłatne poza strefą. Wa-
runek ten był szczególnie trudny do spełnienia w przypadku Lokalizacji 
3 - z uwagi na bliskość osiedla mieszkaniowego i obrzeżny charakter 
lokalizacji. Skutkowało to też niewielkim „wyjściem” SPP poza strefę 
urbanistyczną A,

· obszar SPP powinien dać możliwość podzielenia go na spójne podstrefy 
dla mieszkańców, w których będą obowiązywały jednoznaczne identyfi-
katory upoważniające do postoju na zasadach przyjętych w regulaminie 
SPP,

· kształt SPP powinien ułatwiać sprawowanie funkcji kontrolnych, nieza-
leżnie od sposobu pobierania opłat w obszarze,

· w SPP parkowania są dopuszczalne jedynie w miejscach do tego wy-
znaczonych (oznakowanych) i kubaturowych. Parkingi reglamentowane 
(prywatne) nie podlegają rygorom strefy. Problemem przy kształtowa-
niu ekonomiki strefy będą parkingi obiektów SFERA, które oferować 
mogą parkowania na własnych zasadach,

· w SPP nie ma parkowań niepłatnych, z wyjątkiem pojazdów mieszkań-
ców posiadających identyfikatory, o ile tak ustali administrator SPP,

· w SPP z płat parkingowych zwolnione są osoby, których niepełnospraw-
ność jest spowodowana upośledzeniem narządów ruchu, powodującym 
trudności w poruszaniu się, potwierdzonym w orzeczeniu o niepełno-
sprawności, będących właścicielami pojazdu samochodowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 2,5 tony. Fakt ten musi być potwierdzo-
ny wydaniem stosownego identyfikatora powiązanego jednoznacznie 
z konkretnym pojazdem. Korzystanie z niego w SPP przez osoby po-
stronne musi podlegać restrykcyjnym karom,

· w SPP należy rozważyć możliwość wprowadzenia limitu czasu parko-
wania. Dałoby to możliwość eliminacji całodniowych parkowań związa-
nych z pracą. Zasada ta nie dotyczyłaby parkingów kubaturowych.

Ponadto w obszarze SPP przeanalizowano:
· wprowadzenie uzupełniającej komunikacji zbiorowej,
· lokalizację punktów poboru opłat,
· obsługę SPP z uwzględnieniem funkcji kontrolnych,
· parkowanie mieszkańców,
· harmonogram realizacji SPP.
Ostateczny kształt SPP wraz z jej podziałem na strefy o różnej progresji 

opłat przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Strefa Płatnego Parkowania z podziałem na podstrefy

3.4. Zagrożenia realizacyjne

Jako główne zagrożenia w realizacji SPP przyjęto:
· brak środków na realizację nowych zadań w obszarze SPP,
· brak realizacji miejskich inwestycji drogowych,
· prawny brak możliwości wprowadzenia progresywnych stawek za czas par-

kowania,
· spadek atrakcyjności ścisłego centrum miasta i związany z tym dalszy od-

pływ klientów,
· brak środków na dofinansowanie komunikacji zbiorowej. Dotyczy to no-

wych linii, których parametry ekonomiczne mogą być nie w pełni zadowa-
lające potencjalnego przewoźnika i będą wymagały oddzielnych dopłat.

4. Koncepcja techniczna i program budowy czterech kubaturowych par-
kingów w SPP

Ta część opracowania obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej po-
zwalającej na precyzyjne koszty realizacji parkingów kubaturowych w czterech 
wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.
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W poniższej tabeli 6 zestawiono główne parametry obiektów, które stały się 
podstawą do dalszych analiz.

Tabela 6. Parametry kosztowe planowanych parkingów kubaturowych

Parametry
[zł/1m2 netto]

Parking 1  
ul. Kopernika  
i Cieszyńska  

(Strefa B)

Parking 2  
ul. Cyniarska  

i Wojska Polskiego 
(Strefa A)

Parking 3  
ul. Broniewskiego  

i PCK 
(Strefa C)

Parking 4  
ul. Słowackiego  
i Sienkiewicza  

(Strefa D)

Cena	1	m2	parkingu	 1	059,00 3	125,09 999,10 1	045,12
Cena	1	m2	pow.	Usług/biur	 4	056,00 4	164,87 2	241,12 4	113,40
Cena	1	m2	powierzchni	mieszkalnej	 4	056,00 - - -
Cena	1	m2	zagospodarowania	terenu	 335,35 691,91 226,20 334,49
Łączny koszt inwestycji [zł netto] 44 334 852,00 43 275 737,29 22 917 895,00 7 384 061,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie preliminarzy kosztów

Całość powyższych materiałów posłużył do sporządzenia analizy rynku.

5. Analiza rynku

W ramach analizy rynku opracowano zagadnienia dotyczące:
· popytu na usługi parkingowe,
· elastyczności cenowej popytu,
· strategii cenowej,
· wielkości sprzedaży w zakresie oferty usług parkingowych,
· analizy ekonomicznej obiektów kubaturowych z uwzględnieniem towarzy-

szących im usług.
Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowania następujących wniosków 

i rekomendacji:
- Całkowity popyt na usługi parkingowe oferowane przez wyznaczone i ozna-

kowane parkingi zgłaszany w analizowanym obszarze miasta Bielsko-Biała 
w godz. 9.00-18.00 jest w 49,28% zaspokajany poprzez ofertę parkingów 
płatnych i bezpłatnych będących w dyspozycji miasta.

- Struktura sprzedaży usług parkingowych oferowanych przez parkingi 
zlokalizowane w analizowanym obszarze SPP i będące w dyspozycji mia-
sta kształtuje się następująco: 60,61% świadczonych przez miasto usług 
parkingowych jest realizowanych przez parkingi płatne zarządzane przez 
MZG, a pozostałe 39,39% jest świadczone przez parkingi bezpłatne będące 
w dyspozycji miasta (bez CH Sfera i parkingów reglamentowanych).

- Z uwagi na kształt elastyczności cenowej popytu na usługi parkingowe nie-
uzasadnionym ekonomicznie jest obniżenie ceny usług parkingowych po-
niżej stawki 2 zł/h – obniżenie ceny spowodowałoby spadek przychodów 
miasta osiąganych z działalności parkingowej, nasiliłoby wzrost popytu na 
parkowanie w centralnej strefie miasta, co jeszcze bardziej pogorszyłoby 
drożność komunikacji. Również nie zaleca się wzrostu cen usług parkingo-



121UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE OPRACOWAŃ STUDIALNYCH, DOTYCZĄCYCH...

wych do kwoty powyżej 2 zł/h – zgodnie z deklaracjami badanych osób ak-
ceptowanej jedynie przez 0,3% kierowców. W warunkach wzrostu analizo-
wanej ceny i jednoczesnego braku substytucyjnych usług w postaci bezpłat-
nych usług parkingowych, należy spodziewać się, iż większość kierowców 
deklarujących brak akceptacji dla wzrostu cen będzie zmuszona do kupna 
usług parkingowych po wyższej cenie. Część natomiast zgodnie z deklaracją 
zrezygnuje z zakupu droższych usług parkingowych decydując się np. na 
skorzystanie (o ile pozwoli na to podaż) z oferty parkingów bezpłatnych 
zlokalizowanych w dalszej odległości od celu (poza płatną strefą). Należy 
spodziewać się również, iż pewna grupa kierowców zrezygnuje z usług par-
kowania wybierając komunikację miejską lub zupełnie rezygnując z wyjaz-
du do płatnej strefy Bialska-Białej objętej niniejszą polityką parkingową. 
Wzrost cen bez wątpienia będzie miał również przełożenie na wzrost nieza-
dowolenia mieszkańców i osób odwiedzających Bielsko-Biała, nasilenie się 
zjawiska parkowania w miejscach niedozwolonych oraz pogorszenie warun-
ków i bezpieczeństwa komunikacji w mieście – co negatywnie wpłynie na 
atrakcyjność miasta w oczach jego mieszkańców i osób przyjezdnych.

- Różnica w przychodach wyliczonych w oparciu o dane pomiarowe pozy-
skane w trakcie badań patrolowych, jako przychody MZG z działalności 
parkingowej i w przychodach faktycznie odnotowanych sygnalizuje niedo-
skonałości w istniejącym systemie poboru opłat.

- Faktyczny poziom przychodów osiąganych w warunkach założonego wa-
riantu polityki parkingowej jest uzależniony od realizacji inwestycji polega-
jącej na budowie parkingów wielopoziomowych. Oferta parkingów wielo-
poziomowych zwiększy podaż miejsc parkingowych w analizowanej strefie 
miasta, a także podwyższy jakość oferty parkingowej, co będzie miało prze-
łożenie na poziom zgłaszanego popytu na usługi parkingowe.

6. Prognozowane przychody z inwestycji

Na podstawie dokonanej oceny systemu parkingowego, rozpoznania potrzeb 
parkingowych w Bielsku Białej, a także na podstawie preferencji kierowców doty-
czących płatnych miejsc parkingowych wykonano prognozę przychodów z inwe-
stycji, która z kolei miała stanowić główny element dalszych negocjacji z poten-
cjalnymi Inwestorami prywatnymi.

Przy określaniu przewidywanych wpływów przeanalizowano strategie ceno-
we dla:

· usług parkingowych,
· najmu powierzchni usług towarzyszących parkingom kubaturowym.
Uzyskane jako wynikowe wartości przychodów w ujęciu rocznym przedstawio-

no w poniższych tabelach 7 i 8.
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Tabela 7. Przychody generowane przez parkingi

Przychody z parkingów  
(PLN/rok)

Lokalizacja nr 1  
ul. Kopernika 
i Cieszyńska  

(Strefa B)

Lokalizacja nr 2  
ul. Cyniarska 

i Wojska Polskiego  
(Strefa A)

Lokalizacja nr 3  
ul. Broniewskiego 

i PCK  
 (Strefa C)

Lokalizacja nr 4  
ul. Słowackiego 
i Sienkiewicza 

(Strefa D)

Razem 
przychody

Przychody	w	porze	
dziennej 1	904	400	 1	717	920	 2	985	120	 893	520	 7 500 960 

Przychody	w	porze	
nocnej 259	200	 237	600	 496	800	 103	200	 1 096 800 

Razem przychody 2 163 600 1 955 520 3 481 920 996 720 8 597 760 
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Przychody infrastruktury towarzyszącej generowane z najmu powierzchni

Przychody z części 
komercyjnej 

PLN/rok

Lokalizacja nr 1  
ul. Kopernika 
i Cieszyńska  

(Strefa B)

Lokalizacja nr 2  
ul. Cyniarska 

i Wojska Polskiego  
(Strefa A)

Lokalizacja nr 3  
ul. Broniewskiego 

i PCK  
 (Strefa C)

Lokalizacja nr 4  
ul. Słowackiego 
i Sienkiewicza 

(Strefa D)

Razem 
przychody

Wynajem	pow.	
sprzedaży 1	507	968	 0	 0	 0	 1 507 968 

Wynajem	pow.	usług/
biur 1	559	376	 755	700	 651	168	 267	324	 3 233 568 

Razem przychody 3 067 344 755 700 651 168 267 324 4 741 536 
Źródło: opracowanie własne

Tabela 9. Roczne przychody osiągnięte w wyniku realizacji projektu

Łączne przychody 
z projektu 
PLN/rok

Lokalizacja nr 1  
ul. Kopernika 
i Cieszyńska  

(Strefa B)

Lokalizacja nr 2  
ul. Cyniarska 

i Wojska Polskiego  
(Strefa A)

Lokalizacja nr 3  
ul. Broniewskiego 

i PCK  
 (Strefa C)

Lokalizacja nr 4  
ul. Słowackiego 
i Sienkiewicza 

(Strefa D)

Razem 
przychody

Przychody	z	
parkingów 2	163	600	 1	955	520	 3	481	920	 996	720	 8 597 760 

Przychody	z	najmu	
pow.	sprzedaży 1	507	968	 0	 0	 0	 1 507 968 

Przychody	z	najmu	
pow.	usług/biur 1	559	376	 755	700	 651	168	 267	324	 3 233 568 

Przychody	z	najmu	
pow.	mieszkalnej 102	000	 0	 0	 0	 102 000 

Razem przychody 5 332 944 2 711 220 4 133 088 1 264 044 13 441 296 
Źródło: opracowanie własne

Osiągnięte wyniki finansowe poddano badaniu wrażliwości (tab. 10).

Tabela 10. Analiza wrażliwości przychodów ze sprzedaży
Analiza 

wrażliwości bazowe 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

Stopień	
zapełnienia 13	441	296	 11	189	856	 11	940	816	 12	690	336	 13	441	296	 14	191	536	 14 941 776 15	691	296	

Opłata	
parkingowa 13	441	296	 11	191	008	 11	941	104	 12	691	200	 13	441	296	 14	191	392	 14 941 488 15	691	584	

Przychody	
z	najmu	

powierzchni
13	441	296	 11	988	235	 12	472	589	 12	956	942	 13	441	296	 13	925	650	 14	410	003	 14	894	357	

Źródło: opracowanie własne
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11. Podsumowanie

Przedstawiony w bardzo skróconej formie materiał miał stanowić punkt wyj-
ścia do przeprowadzenia dalszych negocjacji handlowych z potencjalnymi prywat-
nymi partnerami - Inwestorami.

Niestety na tym etapie prac projekt został przerwany przez Zamawiającego 
poprzez wypowiedzenie Umowy. Uzasadnieniem był brak możliwości pozyskania 
wiarygodnych Inwestorów na podstawie uzyskanych parametrów ekonomicznych 
pracy zarówno SPP, jak i projektowanych parkingów kubaturowych. 

Należy jednak zaznaczyć, iż głównym powodem braku zainteresowanych 
był brak chęci udzielenia jakichkolwiek gwarancji finansowych ze strony miasta 
w przypadku podjęcia współpracy na zasadzie partnerstwa prywatno-publicznego. 
Pozwoliłoby to na obniżenie stopnia ryzyka finansowego w trakcie eksploatacji 
systemu jako całości. To z kolei nie pozwoliło na pozyskanie bankowej ścieżki kre-
dytowej na realizację przedsięwzięcia, który to fakt wykluczał jego realizację.

Należy jednocześnie podkreślić, iż problem do dziś nie znalazł jakiejkolwiek fi-
nalizacji pomimo upływu trzech lat od czasu przeprowadzenia analiz omówionych 
powyżej.


