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PROBLEMY FUNKCJONOWANIA STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA W CENTRUM MIASTA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono doświadczenia zebrane na przestrzeni 14 lat 
funkcjonowania strefy parkowania płatnego niestrzeżonego SPPN w Warszawie. Funkcjonowanie 
SPPN pomimo występowania wielu pozytywnych efektów rodzi również problemy, które częściowo 
wynikają z obowiązujących przepisów i są dość typowe, spotykane także w innych polskich mia-
stach. W artykule omówiono zagadnienia związane z: wyznaczeniem granic obszaru objętego płat-
nym parkowaniem, wysokością opłat, skutecznością kontroli i egzekwowania opłat parkingowych 
oraz zachowaniami użytkowników strefy.

Słowa kluczowe: płatne parkowanie w centrum miasta, strefa parkowania płatnego nie-
strzeżonego, SPPN, granice strefy płatnego parkowania, kontrola i egzekwowanie opłat parkin-
gowych

Wstęp

Stosowanie opłat za parkowanie w centrach miast tylko z pozoru jest zadaniem 
prostym. Znane są przypadki, wykorzystywania płatnego parkowania i opłat za 
parkowanie jako elementu gry politycznej w wyborach do władz miejskich. Opła-
ty są też przedmiotem niektórych inicjatyw społecznych w miastach, które za cel 
stawiają sobie ich likwidację (np. [1]). Są też kontestowania mieszkańców przepi-
sów wprowadzających płatne parkowanie i skutecznego ich zaskarżania [2]. Stoso-
wanie mechanizmu płatnego parkowania w miastach nie ułatwia też obowiązują-
ca ustawa [3]. Ogranicza ona możliwość efektywnego projektowania i wdrażania 
stref płatnego parkowania i realizacji zasadniczych celów polityk i strategii trans-
portowych, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju (np. [4]). Biorąc po-
wyższe pod uwagę samorządy stają przed dylematem czy i w jaki sposób wdrażać 
płatne parkowania, czy może to być dobry i skuteczny instrument oddziaływania 
na zachowania komunikacyjne, czy warto się angażować w ewentualny dalszy roz-
wój stref płatnych. Przedstawienie argumentów na świadczących na rzecz rozwoju 
stref płatnego parkowania w miastach, badanie występujących problemów z ich 
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funkcjonowaniem oraz wskazanie sposobów ich przezwyciężania może stanowić 
przyczynek do efektywniejszego działania na rzecz ograniczania roli samochodów 
w centrach polskich miast.

Czy płatne parkowanie jest koniecznością?

Następstwem dużej liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi 
jest, obok wzrostu natężeń ruchu, wzrost zapotrzebowania na miejsca przeznaczo-
ne do przechowywania samochodów (miejsca i place postojowe, parkingi, garaże). 
Najwyraźniej problemy parkingowe odczuwalne są w centrach miast. Tam z naj-
większą siłą ujawniają się trudności w znalezieniu miejsc krótkotrwałego postoju 
lub nawet chwilowego zatrzymania pojazdu.

Problemy związane z parkowaniem pojazdów wynikają z wyczerpywania 
się dostępnej przestrzeni, która może być przeznaczona na parkowanie wraz ze 
zwiększaniem liczby podróży odbywanych samochodami osobowymi. Współwy-
stępują one z procesem obniżania sprawności funkcjonowania systemów trans-
portowych oraz pogorszania jakości środowiska naturalnego i jakości przestrzeni 
miejskiej. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń miast zagranicznych wia-
domo, że przeciwdziałanie negatywnym procesom wywoływanym przez rosną-
cą liczbą pojazdów nie przynosi rezultatów przy zastosowaniu takich działań 
jak rozbudowa sieci ulicznej i parkingów, czy też powiększanie przepustowości 
systemu metodami inżynierii ruchu. Nieskuteczne okazało się także stosowa-
nie złożonych, wspomaganych komputerowo systemów sterowania ruchem na 
większych obszarach, zorientowanych wyłącznie na potrzeby ruchu samochodów 
osobowych.

Przedsięwzięcia te podejmowano przede wszystkim w tych miejscach, gdzie 
występowały największe trudności ruchowe, tj. w obszarach centralnych miast. 
W rezultacie stosowania takiej polityki dość szybko okazało się, że:

•	 zmniejszenie zatłoczenia ulic i parkingów przez rozbudowę infrastruktury 
drogowo-parkingowej zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem, prowadzi do 
zmian struktury miast, czego wyraźnym przejawem jest rozlewanie się za-
budowy (suburbanizacja) oraz zmiana charakteru obszarów śródmiejskich,

•	 podwyższanie przepustowości układów ulicznych poprzez stosowanie kla-
sycznych metod inżynierii ruchu jest nieskuteczne, ponieważ w warun-
kach stłumionego popytu wszelkie uzyskane rezerwy przepustowości są 
niemal natychmiast wypełniane zwiększonym ruchem samochodowym, co 
w praktyce oznacza pogłębianie problemu i dodatkowo pogarszanie stanu 
środowiska (bez poprawy warunków ruchu pojazdów),

•	 stosowanie złożonych systemów sterowania ruchem, zorientowanych głów-
nie na potrzeby jednej kategorii użytkowników sieci ulicznej, nie jest efek-
tywnym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie systemu transporto-
wego miasta.
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Ponieważ możliwości przekształcania miejskich systemów transportowych 
w sposób inwestycyjny są ograniczone (głównie z przyczyn ekonomicznych, ale 
również przestrzennych) podstawowe znaczenie należy przypisać umiejętności 
wpływania na zachowania użytkowników systemu transportowego, prowadzące-
go do:

•	 zmiany sposobu użytkowania poszczególnych fragmentów przestrzeni ko-
munikacyjnej,

•	 zmiany sposobu odbywania podróży (środki transportu),
•	 zmiany okresów odbywania podróży oraz 
•	 zmiany sposobu użytkowania samochodów,
Celem powinno być uzyskanie korzystnych efektów ze społecznego punktu wi-

dzenia.
Przedstawione podejście wymaga także nowego podejścia do organizacji ruchu 

i parkowania, tj. zarządzania ruchem i zarządzania parkowaniem. Jako podstawo-
we metody lub instrumenty zarządzania ruchem wymienia się:

•	 ograniczenia dostępności wybranych obszarów dla wybranych grup pojaz-
dów (np. ograniczenia dla pojazdów nie spełniających norm emisji spalin 
(np. Berlin, Kopenhaga, Rzym, Mediolan),

•	 opłaty za wjazd do wybranych obszarów (np. Londyn, Sztokholm),
•	 organizację parkowania, w tym opłaty za parkowanie w wybranych 

obszarach,
•	 uspokojenie ruchu,
•	 ograniczanie liczby pojazdów wjeżdżających na wybrane odcinki ulic lub do 

newralgicznego obszaru (rozwiązania praktycznie nie stosowane w polskich 
miastach).

Odpowiednia organizacja parkowania i stosowanie opłat, ustalonych na pozio-
mie równoważącym popyt z podażą miejsc parkingowych służą poprawie warun-
ków funkcjonowania systemu transportowego, w tym:

•	 racjonalizacji wykorzystania miejsc parkingowych, zgodnie z priorytetami, 
które wynikają z założeń polityki transportowej,

•	 ograniczeniu zainteresowania dojazdami (np. do pracy) samochodem i zaj-
mowania – w najbardziej atrakcyjnych rejonach i w najbardziej atrakcyjnym 
czasie – miejsc parkingowych i tym samym zwiększeniu dostępności obsza-
ru (dla krótkotrwałego parkowania) dla korzystających z różnorakich jego 
funkcji (np. handlowych, usługowych, kulturowych),

•	 eliminacji parkowania niezgodnego z przepisami,
•	 zmniejszeniu uciążliwości związanych z parkowaniem dla otoczenia, w tym 

także dla ruchu (niekorzystnego zmniejszania przepustowości ulic i pogar-
szania bezpieczeństwo ruchu, w związku z niewłaściwym parkowaniem),

•	 przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni, ograniczenia terenu przeznaczone-
go na parkowanie,

•	 zachowaniu równowagi między pojemnością układu ulicznego i podażą 
miejsc parkingowych,
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•	 zmniejszeniu spiętrzenia ruchu samochodowego w godzinach dojazdów 
i powrotów z pracy,

•	 zmniejszeniu natężeń ruchu samochodów w obszarze, a przez to ogranicze-
niu uciążliwości dla środowiska (hałas, spaliny) i zanieczyszczeń,

•	 eliminacji ruchu pojazdów szukających wolnych miejsc do parkowania „se-
arching traffic”,

•	 zwiększeniu roli komunikacji zbiorowej w obsłudze obszaru. 
Realizacja ww. celów była podstawą wdrożenia w lipcu 1999 r. w centralnym 

obszarze Warszawy Stref Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (SPPN).

Czternaście lat doświadczeń 

Od czternastu lat funkcjonowania SPPN w Warszawie ,Zakład Inżynierii Ko-
munikacyjnej Politechniki Warszawskiej prowadzi badania parkowania oraz ba-
dania zachowań komunikacyjnych użytkowników systemu [5, 6, 7]. Wyniki tych 
badań były między innymi prezentowane w publikacjach [8, 9, 10]. 

Zgodnie z oczekiwaniami po wdrożeniu płatnego parkowania nastąpiła zmiana 
rozkładu czasów parkowania, w kierunku zwiększenia się udziału krótkich czasów 
parkowania (rys. 1-2). Skrócił się także średni czas parkowania oraz zwiększyła się 
rotacja pojazdów (tabl. 1).

Rys. 1. Rozkład długości czasu parkowania w badanych sektorach SPPN przed wprowadzeniem płat-
nego parkowania, kwiecień 1999 r.
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Rys. 2. Rozkład długości czasu parkowania w badanych sektorach SPPN po wprowadzeniu płatnego 
parkowania, październik 1999 r.

Tablica 1. Średnie długości czasu parkowania i rotacja pojazdów w analizowanych sektorach w okresie 
8.00-18.00

Badania przed 
wprowadzeniem płatnego parkowania

Badania po
wprowadzeniu płatnego parkowania

rotacja	
pojazdów

średnia	długość	czasu	parkowania	
[godz.]

rotacja	
pojazdów

średnia	długość	czasu	parkowania	
[godz.]

3,40 2:20 4,65 1:29

Obserwacje płatnej strefy w Warszawie na przestrzeni lat pozwoliło na zidenty-
fikowanie szeregu problemów związanych z jej funkcjonowaniem. Tylko niektóre 
z nich udało się rozwiązać. Z czasem skorygowano pierwotnie źle ustalone gra-
nice SPPN, co skutkowało koncentracją parkowania (często w sposób niezgodny 
z przepisami) na ulicach dochodzących do granicy strefy SPPN (rys. 2, 3). Rozwią-
zanie problemu nastąpiło dopiero po 10 latach funkcjonowania, wraz z rozszerze-
niem granic strefy płatnej, co miało miejsce w latach 2009 i 2013 r.

Szacuje się (na podstawie badania WBR 1998 przed wprowadzeniem i badań po 
wprowadzeniu SPPN), że wprowadzenie opłat za parkowanie w pierwszym okresie 
funkcjonowania SPPN spowodowało zmniejszenie liczby dojazdów samochodami 
do obszaru śródmiejskiego o 25-30%. Niemniej jednak w pomiarach ruchu wy-
konywanych w tym okresie (przed i po wprowadzeniu SPPN) przez Zarząd Dróg 
Miejskich nie zauważono zmian w natężeniach ruchu samochodowego na trasach 
prowadzących do Centrum, a w przypadku mostu Poniatowskiego odnotowano 
nawet niewielkie zwiększenie ruchu (tabl. 2). Nie jest to problem bezpośrednio 
związany z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, niemniej jednak wyniki 
pomiarów ruchu wskazują, że należy mieć ograniczone oczekiwania, jeśli chodzi 
o wpływ płatnego parkowania na redukcję ogólnego natężenia ruchu pojazdów 
w mieście. W warunkach „uśpionego” popytu przestrzeń zajmowana dotychczas 
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przez użytkowników systemu rezygnujących z podróżowania, w związku z wpro-
wadzeniem opłat, jest praktycznie natychmiast zajmowana przez innych, którzy 
wykorzystują „zwolnione miejsce na drodze”. Dodatkowo w okresach pomiędzy 
godzinami szczytu z uwagi na większą dostępność obszaru dzięki większej rotacji 
pojazdów, natężenia ruchu na drogach dojazdowych do strefy płatnego parkowa-
nia mogą być nawet nieznacznie większe.

Rys. 3. Przykład początkowo błędnie wyznaczonej granicy strefy SPPN i koncentracji parkowania na 
ul. Książęcej, problem rozwiązany w wyniku rozszerzenia strefy płatnej w latach 2009 i 2013.

Tabl. 2. Dobowe pomiary natężeń ruchu na moście Poniatowskiego w Warszawie (z wykorzystaniem 
systemu APR) przed i po wprowadzeniu systemu SPPN [6]

Data pomiaru

Natężenie ruchu 
w przekroju przed 
wprowadzeniem 

SPPN [Poj./doba]

Data pomiaru

Natężenie ruchu 
w przekroju po 
wprowadzeniu 

SPPN [Poj./doba]

Zmiana 
natężenia 

ruchu

Poniedziałek,	12.04.99 59	146 Poniedziałek,	18.10.99 61	780 4%
Wtorek,	13.04.99 61	643 Wtorek,	19.10.99 62	484 1%
Środa,	14.04.99 62	612 Środa,	20.10.99 62	835 0%

Czwartek,	15.04.99 61	554 Czwartek,	21.10.99 63	366 3%
Piątek,	16.04.99 63	283 Piątek,	22.10.99 64	904 3%

Razem,	5	dni	pomiarowych	
przed	wprowadzeniem	SPPN 308 238 Razem,	5	dni	pomiarowych	

po	wprowadzeniu	SPPN 315 369 2%



31PROBLEMY FUNKCJONOWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W CENTRUM...

W kolejnych latach wraz z przyzwyczajaniem się użytkowników SPPN do 
funkcjonowania strefy, zwiększeniem liczby miejsc do parkowania w centralnym 
obszarze miasta funkcjonujących poza SPPN (np. zwiększenie liczby parkingów 
kubaturowych w nowych obiektach) oraz zmniejszeniem odczuwalnych kosztów 
parkowania (zbyt małe stawki opłat w niektórych obszarach SPPN oraz niska war-
tość kary za brak opłaty – 50 zł) efekt polegający na skutecznym oddziaływaniu 
strefy płatnej na zachowania komunikacyjne mieszkańców ulegał stopniowemu 
osłabieniu.

Zdecydowanie za niskie stawki opłat (nominalnie opłata za pierwszą godzinę 
parkowania jest tylko o 60 gr większa niż 14 lat temu) powodują nagminny braki 
wolnych miejsc do parkowania w centralnych obszarach strefy (tabl. 3). Fakt ten 
oraz trudności w znalezieniu wolnych miejsc do parkowania na obrzeżach strefy, 
zwiększa natężenia ruchu samochodowego związanego z poszukiwaniem miejsc do 
parkowania oraz przyczynia się do zjawiska parkowania niezgodnego z przepisami.

Tabl. 3. Aktualna i historyczne stawki za parkowanie w systemie SPPN w Warszawie
Rok wprowadzenia stawki Opłata za pierwszą godzinę [zł]

1999 2,40
2001 2,60
2003 2,00

2008	(stawka	aktualna) 3,00

Wysokość stawek opłat wynika z ustawy o drogach publicznych [3]. Wartości 
narzucane na szczeblu krajowym, uniemożliwiają samorządom ustalanie własnych 
stawek opłat z uwzględnieniem analiz cenowej elastyczności popytu i podaży w za-
leżności od atrakcyjności i popytu na parkowanie w poszczególnych obszarach 
SPPN i tym samym w dużym stopniu pozbawiają samorządy tego instrumentu 
polityki transportowej. Brak możliwości podwyższenia stawek godzinowych i sto-
sowania stawek progresywnych (powyżej trzeciej godziny parkowana) ogranicza 
skuteczność płatnego parkowania w najbardziej atrakcyjnych rejonach miasta.

Pomimo niedostosowania opłat do warunków wynikających z popytu, ich od-
czuwalność jest dodatkowo pomniejszana w związku z niedostateczną kontrolą 
przestrzegania zasad obowiązujących w SPPN, w tym wnoszenia opłat. Problem 
ten występował od samego początku istnienia strefy SPPN i nie został rozwiązany 
do tej pory. Nagminne jest unikanie opłat za parkowanie, czy też przekraczanie za-
planowanego czasu parkowania. W okresie tuż po uruchomieniu SPPN tylko ok. 
18% kierowców unikało zakupu biletów parkingowych lub parkowało dłużej niż 
wykupiony czas parkowania [6]. W roku 2007 r w badaniach przeprowadzonych 
na objętej SPPN ulicy Emilii Plater, udział samochodów bez wykupionego biletu 
wynosił już 36%, a udział samochodów z przekroczonym czasem parkowania aż 
22% [11]. W podobnych badaniach przeprowadzonych w roku 2011 na ul. Lud-
nej udział samochodów bez wykupionego biletu przekraczał 52%, a w roku 2012 
43% [12].
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Niedostateczna kontrola opłat za parkowanie w strefie SPPN znajduje swo-
je odzwierciadlenie w wynikach badania skuteczności egzekwowania opłat prze-
prowadzonych w dniu 3 września 2009 r. (czwartek) w godz. 12:30 – 13:30 na 
9 ulicach w obszarze SPPN. Badanie wykonano na próbie 1722 zaparkowanych 
pojazdów. Wynika z nich, że 90% kierujących pojazdami unika kary, na 9,8% kie-
rujących nakładana jest opłata dodatkowa (eufemistycznie nazywana karą za brak 
opłaty lub przekroczony czas parkowania), a tylko 0,2% pojazdów jest unierucha-
mianych za pomocą blokady (np. rys. 4).

Rys. 4. Skuteczność egzekwowania kar za brak opłaty lub przekroczony czas parkowania w SPPN 
(źródło: opracowanie własne).

Innym ciągle słabo rozwiązanym problemem, związanym z kontrolą 
przestrzegania przepisów parkowania jest duży udział parkowania w miejscach 
niebezpiecznych (np. zasłanianie widoczności) lub naruszających przestrzeń zare-
zerwowaną dla pieszych i rowerów (fot. 1 - 6). 

Fot. 1. Przykład parkowania niezgodnego 
z przepisami – ul. L. Narbutta [11]

Fot. 2. Przykład nie dostosowania się do zasad 
organizacji ruchu na ul. Ludnej, 

oraz na ul. Solec [12]

z mandatem
9.8%

z blokadą
0.2%

bez mandatu
90.0%
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Fot. 3. Pojazd zagrażający brd 
(archiwum własne)

Fot. 4. Pojazdy parkujące poza wyznaczonymi 
miejscami do parkowania, zagrażające brd

(źródło: archiwum własne)

Inne zidentyfikowane problemy związane z funkcjonowaniem SPPN to: 
•	 Sposób oznakowania strefy płatnej wymagający ustawienia bardzo dużej 

liczby znaków D-18, oznaczających początki i końce odcinków z wyznaczo-
nymi miejscami do parkowania. Rozwiązanie takie wpływa bardzo nieko-
rzystnie na jakość przestrzeni śródmiejskich ulic.

•	 Sposób wyznaczenia miejsc do parkowania (oznakowanie linią P-18) w du-
żej części z wykorzystaniem powierzchni chodnika, co jest nieestetyczne 
i w wielu przypadkach nie zabezpiecza przed tarasowaniem i blokowaniem 
ruchu pieszego i rowerowego (rzadko stosowane są rozwiązania z wykorzy-
staniem innych faktur i kolorów nawierzchni, czy też fizycznych wygrodzeń 
w postaci ogrodzeń łańcuchowych, czy obiektów „małej zieleni” w celu od-
separowania ruchu pieszego od zaparkowanych pojazdów).

•	 Sposób utrzymania miejsc parkingowych – niszczenie nawierzchni zwłasz-
cza gdy miejsca postojowe są wyznaczane z wykorzystaniem chodników 
(uszkodzone płyty chodnikowe pod ciężarem samochodów) oraz jakość 
utrzymania zimowego (odśnieżanie miejsc parkingowych i usuwanie pryzm 
śniegu).

Fot. 5. Przykład zniszczeń nawierzchni chodnika 
w strefie płatnej w związku z parkowaniem 

pojazdów. Ulica E. Plater w Warszawie

Fot. 6. Przykład poważnych utrudnień ruchu 
pieszego szczególnie osobom starszym i z wózkami. 

Ul. Poznańska w Warszawie
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Wnioski

Pomimo występowania szeregu problemów, dość typowych w warunkach pol-
skich miast, 14 lat funkcjonowanie strefy płatnej w Warszawie wypada ocenić 
pozytywnie. Do głównych korzyści wynikających z funkcjonowania SPPN można 
zaliczyć:

•	 ograniczenie dojazdów samochodami do śródmieścia Warszawy i zajmowa-
nia na długi czas ogólnodostępnych miejsc parkingowych,

•	 ułatwienie możliwości zaparkowania samochodu w obszarze śródmiejskim 
(dzięki skróceniu średniego czasu parkowania i zwiększonej rotacji 
samochodów),

•	 częściowe uporządkowanie parkowania poprzez wyznaczenie miejsc do par-
kowania (efekt osiągnięty na niektórych odcinkach ulic),

•	 przyzwyczajenie użytkowników systemu transportowego do korzystania 
z płatnej infrastruktury drogowo-parkingowej,

•	 umożliwienie zaparkowania osobom niepełnosprawnym (zarezerwowane 
miejsca dla osób z odpowiednimi identyfikatorami).

Przedstawione problemy związane z funkcjonowanie strefy płatnego parkowa-
nia można i należy rozwiązywać. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że na-
leży dążyć do stosowania jasnych i czytelnych zasad parkowania w strefie płatnej. 
Powinno to oznaczać:

−	 stosowanie zasady, zgodnie z którą parkowanie pojazdu w liniach rozgrani-
czających drogi publicznej jest możliwe wyłącznie na miejscach wyznaczo-
nych, a miejsca te są objęte opłatami,

−	 stosowanie zasady pobierania opłat na wydzielonych parkingach, także tych 
które służą obsłudze obiektów miasta/zarządcy systemu (dawanie dobrego 
przykładu),

−	 większe niż dotychczas dostosowanie wysokości opłat abonamentowych dla 
mieszkańców strefy płatnej (także z ich różnicowaniem w zależności od pod-
stref) do kosztów utrzymania miejsc parkingowych,

−	 ograniczanie liczby wydawanych abonamentów, np. z wprowadzeniem 
możliwości uzyskania przez właściciela mieszkania położonego w strefie 
płatnej tylko jednego abonamentu na zasadach preferencyjnych (ze zwykłą 
odpłatnością za abonament) oraz kolejnych abonamentów za wyższą opłatę 
(za każdy kolejny abonament wyższa opłata).

W dłuższej perspektywie, także po odpowiednich zmianach legislacyjnych, 
a zwłaszcza po uwolnieniu ograniczeń nakładanych na samorządy: 

−	 weryfikację dotychczasowych wysokości opłat abonamentowych z wpro-
wadzeniem zróżnicowania w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu (minimum z podziałem na dwie kategorie ≤2,5 t i > 2,5 t),

−	  różnicowanie stawek opłat w zależności od spełnianych norm emisji spalin,
−	 stosowanie progresywnej opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za par-

kowanie pojazdu samochodowego w SPPN; wysokość opłaty dodatkowej 
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powinna wzrastać za każde kolejne wykroczenie popełnione w ciągu 12 
miesięcy, np. o kolejne 50 zł do wysokości 250 zł, 

−	 wprowadzenie abonamentu z kartą Eko dla posiadaczy pojazdów samocho-
dowych napędzanych silnikami elektrycznymi lub hybrydowymi (spalino-
wo-elektrycznymi), np. uprawniającego do 50% zniżki za parkowanie. 

W celu ułatwienia działań podejmowanych na szczeblu samorządowym ko-
nieczna jest zmiana podejścia ustawodawców, tak by zwiększyć samodzielność 
miast w wykorzystywaniu mechanizmów polityki transportowej, w tym jeśli 
chodzi o płatne parkowanie. Szansą w tym względzie może być uchwalenie no-
wej ustawy o samorządach (założenia do tej ustawy zostały przyjęte przez rząd 
11 czerwca br. [14]). Wraz z nią nastąpiłoby zniesienie ograniczeń dotyczących 
ustalania wysokości opłat parkingowych i górnej granicy stawek. Pozwoliłoby to 
na zastosowanie metod analiz cenowej elastyczności popytu do określania zasad 
funkcjonowania stref płatnego parkowania.

Należy także pamiętać, że prawidłowe funkcjonowanie strefy zależy od uszczel-
nienia systemu (wyeliminowania lub co najmniej poważnego ograniczenia) przy-
padków parkowania bez opłat i parkowania niezgodnego z przepisami Ustawy 
o ruchu drogowym. Dotyczy to parkowania:

−	 niezgodnego z oznakowaniem – np. niewłaściwego ustawienia samochodu 
na miejscu do parkowania, przekroczenia linii wyznaczającej miejsce do par-
kowania, itp.; 

−	 w miejscach niewyznaczonych (co skutkowałoby zwiększeniem liczby za-
parkowanych samochodów ponad liczbę dostępnych miejsc do parkowania 
ustalonych dla strefy);

−	 kosztem przestrzeni zarezerwowanej dla pieszych (na chodnikach bez pozo-
stawienia wymaganej szerokości chodnika).

Uszczelnienie systemu wymaga zwiększenia skuteczności działania służb kon-
trolnych zarządcy systemu, Straży Miejskiej i Policji, w tym:

Służby kontrolne strefy płatnej Straż Miejska/Policja
Skrócenia	czasu	niezbędnego	na	kontrolę	pojazdu	
(np.	poprzez	stosowanie	elektronicznych	metod	kon-
troli	m.in.	z	możliwością	automatycznego	odczytu	
poprawności	abonamentu	lub	kart	parkingowej.	

Zwiększenia	stopnia	egzekwowania	poprawności	par-
kowania	także	poprzez	zdecydowanie	częstsze	stoso-
wanie	metody	 odholowywania	 pojazdów	w	 sytuacji	
gdy	zagrażają	one	bezpieczeństwu	ruchu	(np.	wywo-
łują	ograniczenie	widoczności)	lub	blokują	ruch	oraz	
blokowania	pojazdów.

Dostosowania	liczby	pracowników	prowadzących	
kontrolę	do	potrzeb	(zwiększenie	obsady	kadrowej).

Dostosowania	liczby	funkcjonariuszy	działających	na	
rzecz	kontroli	parkowania).

Zbudowania	i	wykorzystywania	bazy	danych	o	pojaz-
dach	i	osobach	korzystających	ze	strefy	i	popełniają-
cych	wykroczenia	połączonej	z	urządzeniami	będący-
mi	w	dyspozycji	służb	kontrolnych	w	terenie.

Celem działań powinno być wywołanie przekonania wśród korzystających ze 
strefy płatnej, że parkowanie niezgodne z przepisami lub nieopłacenie postoju wią-
że się nieuchronnie z otrzymaniem mandatu karnego lub wezwania do wniesienia 
opłaty dodatkowej.
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