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PARKINGI OBROTOWE 
SZANSĄ DLA ZATŁOCZONYCH MIAST1 

Streszczenie: Artykuł przedstawia najczęściej stosowane rozwiązania funkcjonalno – tech-
niczne  obiektów służących jako parkingi a także krótką charakterystykę nowoczesnych konstrukcji, 
projektowanych z zamierzeniem zmniejszenia wymaganej powierzchni zabudowy przy zachowaniu 
ilości zaparkowanych pojazdów. W artykule omówiono nieco bliżej jeden z typów mechanicznych 
parkingów jakim jest modelowy parking obrotowy wraz z przedstawieniem jego zalet oraz obsza-
rów zastosowania.

Słowa kluczowe: parking obrotowy, parking mechaniczny

Wprowadzenie

Założenia urbanistyczne większości miast tworzone były przed gwałtownym 
wzrostem motoryzacji. W roku 1970 w Polsce zarejestrowanych było 479 tys. sa-
mochodów osobowych a do roku 1992 ich liczba wzrosła do 6,5 mln [1]. Następne 
20 lat przyniosło kolejny znaczny przyrost liczby samochodów osobowych do po-
ziomu 17,2 mln egzemplarzy w 2011 roku [2]. W roku 2012 dogoniliśmy średnią 
europejską odnośnie liczby posiadanych samochodów. Jak wynika z danych GUS 
w Polsce na 1000 ludności przypada 471 pojazdów. Bliski wydaje się rezultat, 
w którym co drugi Polak będzie posiadaczem samochodu. Rezultat ten zrównuje 
nas z Wielką Brytanią, Francją, Belgią czy Hiszpanią. W tych statystykach wy-
przedziliśmy już jakiś czas temu Szwedów, Holendrów, Duńczyków, Węgrów czy 
Czechów.

Wedle bieżących statystyk średni koszt poniesiony na zakup jednego miejsca 
postojowego w osiedlowym garażu podziemnym wynosi około 30 tys. zł. Kwota 
znacząca, stąd kierowcy niejednokroć nie decydują się na zakup miejsc postojo-
wych pozostawiając samochody w miejscach niedozwolonych. Warto nadmienić, 
że cena zakupu miejsca postojowego równoznaczna jest z kosztem, jaki poniósłby 
kierowca pozostawiając samochód w miejscu niedozwolonym, płacąc codzienne 
mandaty przez okres około 2 lat! Wniosek płynący z takiego zestawienia jest pro-
sty: należy obniżyć ceny miejsc postojowych.
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Polityka parkingowa w latach wznoszenia osiedli z wielkiej płyty nie prognozo-
wała takiego przyrostu samochodów osobowych, przez co mieszkańcy tychże osie-
dli odczuwają ogromny deficyt miejsc postojowych. Sytuacja w ciasnych uliczkach 
centrów miast nie jest lepsza. Zastawione bramy wjazdowe do posesji, chodniki, 
przejazdy awaryjne, przejścia dla pieszych czy tereny rekreacyjne to codzienność 
próby zaparkowania w mieście. 

Fot.1. Konsekwencje wynikające z braku miejsc postojowych [3]

Warto nadmienić, że Polska nie jest jedynym krajem, który boryka się proble-
mami parkingowymi w miastach. Na świecie powstają różne rozwiązania mające 
na celu problem ten ograniczyć. 

Rozwiązania technologiczne parkingów

Najprostszym z punktu widzenia wykonania jest stworzenie parkingu na-
ziemnego. W tym celu należy zapewnić odpowiednią powierzchnię zabudowy 
na miejsca postojowe, drogi dojazdowe i manewrowe, pozostałą infrastrukturę 
oraz wkomponować racjonalnie parking w otoczenie. W strefach podmiejskich 
znacznie łatwiej o wymaganą ilość terenu pod zabudowę parkingu. Im bliżej cen-
trum tym zlokalizowanie nowoprojektowanego parkingu naziemnego jest coraz 
trudniejsze zarówno ze względów ekonomicznych, jak i estetyczno-funkcjonal-
nych. Tradycyjny parking naziemny jest rozwiązaniem wymagającym najwięcej 
powierzchni terenu w przeliczeniu na jeden samochód. Warto zauważyć ciekawą 
charakterystykę części parkingów naziemnych. Większość z nich swojego pełnego 
obłożenia doświadcza jedynie w pewnych okresach. Np. parkingi pod cmentarza-
mi – w okresie listopadowym, parkingi pod centrami handlowymi – w weekendy, 
parkingi pod obiektami kultu religijnego – w dni świąteczne. Przez resztę czasu 
przestrzeń parkingowa może być całkowicie niewykorzystana. 
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Fot.2. Przykład niewykorzystanych powierzchni parkingowych przy centrum handlowym [4]

Część niewykorzystana przez większość roku mogłaby pełnić inną funkcję: han-
dlową, mieszkalną czy usługową jednak jest to niemożliwe ze względu na krótki 
okres pełnego wykorzystania przestrzeni parkingowej. Rozwiązaniem jest ograni-
czenie terenu zajętego pod zabudowę parkingową bez ograniczenia ilości miejsc 
parkingowych oraz bez zmniejszania komfortu użytkowania parkingu.

Fot.3. Przykład zastosowania parkingu wieżowego jako formy reklamowej [5]
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Odpowiedzią na ten problem są obecnie rozpowszechnione i zdecydowanie bar-
dziej oszczędne w ilości zajmowanego terenu parkingi wielopoziomowe nad- i pod-
ziemne. Poza znacznym ograniczeniem wymaganej przestrzeni mają inne zalety 
jak np. ochrona samochodów przed wpływami atmosferycznymi.

Szacuje się, że miejsca postojowe w typowych rozwiązaniach naziemnych czy 
podziemnych stanowią wciąż jedynie 30% całkowitej powierzchni. Pozostała po-
wierzchnia zostaje przeznaczona na drogi dojazdowe, wyjścia ewakuacyjne, oto-
czenie itp.

By znacząco zredukować wymaganą powierzchnię dla parkingu zaczęto kon-
struować mechaniczne parkingi wielopoziomowe.

Główną ideą tych nowoczesnych rozwiązań jest ograniczenie powierzchni zabu-
dowy oraz minimalizacja powierzchni dróg dojazdowych, placów manewrowych, 
komunikacji między poziomowej do minimum. Stosunek powierzchni miejsca po-
stojowego do powierzchni zabudowy jest wielokrotnie wyższy niż w rozwiązaniach 
tradycyjnych. Przykładem takiego rozwiązania są automatyczne parkingi naziem-
ne Car Towers. Ilość miejsc parkingowych w takich obiektach może dochodzić 
nawet do 200. Istnieje możliwość łączenia konstrukcji w moduły. 

Zastosowanie zwrotnicy pozwala na różnorodne formy konstrukcji. Wieże par-
kingowe stanowią również formę pokazową. Bardzo dobra szansa na wykorzysta-
nie konstrukcji w celach marketingowych.

Fot.4. Zwrotnica samochodowa stanowi pomoc w pozycjonowaniu samochodu [6]

Kolejną alternatywą dla parkingów tradycyjnych są parkingi automatyczne 
podziemne, gdzie strefa wjazdowa znajduje się na najwyższym poziomie parkin-
gu. Całość operacji parkowania, układania i wydawania samochodów odbywa się 
automatycznie. Wadą tego rozwiązania jest niewątpliwe koszt wykonania obiek-
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tu. Odpowiednie wzmocnienie ścian przed parciem gruntu generuje dużo większe 
koszty w odniesieniu do konstrukcji naziemnej, w której głównym czynnikiem 
obciążającym konstrukcje poza ciężarami własnymi pojazdów jest wiatr.

Fot.5. Przykład parkingu automatycznego podziemnego [7]

Wspomniane powyżej parkingi występują w różnych konfiguracjach na świecie 
jednak łączy je jedna wspólna cecha jaką jest konieczność stworzenia wspólnego 
„szybu” – obszaru wyłączonego z przestrzeni postojowej w którym, w kierunku 
poziomym lub pionowym przemieszczają się pojazdy na swoich platformach. Jest 
to jedne pole o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych niewykorzysta-
ne na właściwe parkowanie pojazdów.

Fot.6. Wizualizacja parkingu obrotowego 
– koncepcja WIMED [8]
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Dobrym kompromisem pomiędzy ceną za miejsce parkingowe a wydajnością 
jest zastosowanie parkingów obrotowych stanowiących połączenie stalowej kon-
strukcji nośnej z mechanizmem podnoszenia. 

Koszt miejsca parkingowego w takim rozwiązaniu jest o ok 20% niższy niż 
w przeciętnym wielopoziomowym parkingu kubaturowym. Schemat działania 
obiektów tego typu jest dość prosty. Użytkownik, tu: kierowca wjeżdża na naj-
niższą platformę i opuszcza pojazd. Zestaw czujników nie zezwala na jakikolwiek 
ruch mechanizmu parkingu podczas obecności człowieka wewnątrz obiektu. Po 
opuszczeniu obiektu kierowca uruchamia mechanizm parkingu za pomocą panelu 
sterującego. Platformy wykonując ruch okrężny zgodny bądź przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara wzdłuż specjalnych prowadnic ustawiają się w taki sposób by 
pusta platforma znalazła się w położeniu najniższym na przyjęcie następnego po-
jazdu.

Odbiór samochodu przebiega w sposób odwrotny. Najpierw użytkownik wy-
biera właściwy numer platformy za pomocą panelu sterującego przywołując pojazd 
na najniższy poziom, po czym mechanizm zostaje zatrzymany umożliwiając kie-
rowcy swobodne wyjechanie z parkingu. Maksymalny czas oczekiwania w zależ-
ności od ilości miejsc postojowych waha się od 2 do 4 minut.

Do największych zalet tego typu rozwiązań można zaliczyć:
- konstrukcja stawiana na powierzchni o wymiarach: 6,5x5,5 m,
- jeden obiekt wystarcza na 8-12 samochodów osobowych,
- niskie koszty eksploatacji, 
- różnorodne zabudowy – wykorzystane w celach reklamowych,
- estetyczny wygląd obiektu,
- precyzyjna i cicha praca mechanizmów,
- wbudowane czujniki stref bezpieczeństwa i sygnalizatory fazy pracy,
- otwieranie parkingu i wydawanie pojazdu za pomocą karty kredytowej, in-

dywidualnego pinu lub opłacenie gotówką w automacie.
Na tle innych typów parkingów naziemnych parkingi obrotowe wyróżniają się:
- możliwością rezygnacji z oświetlenia całości parkingu,
- małą powierzchnią zabudowy przy maksymalnym jej wykorzystaniu do 

tworzenia miejsc postojowych,
- nie wymagają odśnieżania i wywożenia śniegu,
- eliminacją wykonywania  oznakowania poziomego na nawierzchni,
- ochroną samochodów przed wpływami warunków atmosferycznych,
- dodatkową ochroną przed kradzieżą.
Na tle parkingów podziemnych wyróżniają się:
- niższym kosztem budowy  powierzchni  parkingowej niż podziemnego,
- eliminacją całkowitą lub częściową  oświetlenia,(oświetlenie parkingu pod-

ziemnego jest dość kosztowne, również w czasie eksploatacji), oznakowania 
poziomego,

- nie wymagają wentylacji (system wentylacyjny parkingów podziemnych 
jest bardzo drogi).
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Do listy zalet należy dopisać te wymieniane przez użytkowników tego typu obiek-
tów z całego świata m.in. bezpieczeństwo parkowania, brak kolizji, stłuczek, brak 
problemu z wjazdem na miejsce postojowe niejednokroć pomiędzy dwa nie do końca 
poprawnie zaparkowane pojazdy, brak spacerujących na parkingu zakupowiczów itp. 

 

Fot.7. Wizualizacje parkingu obrotowego z propozycją elewacji [9]

Podsumowanie

Reasumując należy podkreślić, że parkingi obrotowe dają nową możliwość po-
zyskiwania relatywnie tanich miejsc parkingowych tam, gdzie nie ma już tech-
nicznej możliwości wybudowania wielopoziomowego parkingu naziemnego czy 
podziemnego.  Wykorzystanie plomb budowlanych na parkingi dla kilku lub kil-
kunastu samochodów daje szanse nowych miejsc na parkowanie samochodów przy 
budynkach mieszkalnych, administracji, instytucji, firm itp., których lokalizacja 
znajduje się w zatłoczonych centrach miejskich.
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