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Streszczenie: W referacieartykule przedstawiono doświadczenia władz Miasta Poznania 
przy realizacji parkingów w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiono przebieg 
postępowań przetargowych dla kilku parkingów w Poznaniu. Omówiono dwa scenariusze postępo-
wania oraz wyniki badań rynkowych. Zidentyfikowano główne przyczyny niepowodzeń w reali-
zacji postępowań przetargowych. Ponadto zarysowano plany budowy parkingów typu parkuj i jedź 
oraz parkuj i idź w Poznaniu. 
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Wstęp – rys historyczny

Zagadnienia związane z optymalizacją parkowania w Poznaniu stanowiły 
przedmiot planowania oraz działań inwestycyjnych na terenie Miasta Poznania już 
od wielu lat.

Z dniem 1 lipca 1993 roku (na podstawie uchwały nr LXVIII/356/92 Rady 
Miejskiej Poznania, z dnia 16.11.1992 r.) wprowadzono w ścisłym Centrum mia-
sta Strefę Ograniczonego Postoju. Przyjęte wówczas ceny za godzinę parkowania 
(5 zł) zakładały maksymalnie 90% zajętości wyznaczonych miejsc parkingowych. 

Kwestię parkowania regulowała również przyjęta uchwałą Nr XXIII/269/
III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999 roku Polityka transporto-
wa Poznania. Zobowiązano w niej władzę wykonawczą do opracowania odrębnej 
Polityki Parkingowej, która ostatecznie przyjęta została uchwałą Nr XXXVIII-
/409/V/2008 przez Radę Miasta Poznania w dniu 10 czerwca 2008 r. 

Przyjęte w polityce dość wysokie normatywy parkingowe, miały na celu prze-
niesienie postoju na działki potencjalnych inwestorów i odzyskanie w ten sposób 
przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Utrudniając znalezienie miejsca do zapar-
kowania w miejscu publicznym automatycznie ogranicza się ruch samochodowy 
w Centrum. We wszystkich dokumentach kierunkowych zakładano priorytet dla 
transportu publicznego, zwłaszcza w części śródmiejskiej. Podstawowym środkiem 
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transportu powinien być autobus lub tramwaj, w powiązaniu z podróżami pieszy-
mi i rowerowymi). 

Niewątpliwym sukcesem Miasta Poznania było skuteczne przeprowadzenie 
w roku 2000 negocjacji (na podstawie Kodeksu Cywilnego – nie było jeszcze usta-
wy o PPP) i oddanie do użytku przez Partnera Prywatnego parkingu podziemne-
go pod placem Wolności. Konsekwencją umowy cywilno – prawnej z partnerem 
prywatnym oraz zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach planistycznych 
miasta była likwidacja miejsc parkingowych na ulicach sąsiadujących (450 miejsc 
zlikwidowanych przy pojemności parkingu ça 540 miejsc postojowych), zwłaszcza 
chodnikach, co przyczyniło się do odzyskania przestrzeni pasa drogowego na rzecz 
pieszych i rowerzystów. 

W trakcie trwania tej umowy 28 lipca 2005 roku została przyjęta przez Sejm 
RP ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), któ-
ra jednak nie dawała możliwości skutecznego wdrożenia formuły PPP (nie przewi-
dziano możliwości realizacji przedsięwzięć o charakterze użyteczności publicznej), 
dlatego została ona zmieniona obecnie obowiązującymi ustawami: z dnia 19 grud-
nia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz z dnia 9 stycznia 2009 r. 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W Poznaniu tymczasem, w dniu 11 maja 2010 r., organ stanowiący przyjął 
Strategię Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, w której w programie strate-
gicznym Zrównoważony Rozwój Transportu, przewidziano m.in. dążenie do wpro-
wadzenia sprawnie funkcjonującego systemu parkingowego poprzez m.in.:
§	poprawę jakości rozwiązań integrujących transport w Metropolii - realizo-

wana poprzez parkingi Park&Ride oraz Bike&Ride, 
§	ograniczenie uciążliwości w ruchu drogowym - realizowane poprzez budo-

wę parkingów na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania i rozszerzania SPP,
§	poprawę jakości podróży niezmotoryzowanych - realizowaną poprzez przy-

jazną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów z wypożyczalnią rowerów 
włącznie.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w oparciu o umowę cywilno-prawną – 
parking podziemny pod placem Wolności w Poznaniu. 

Projekt został wdrożony, w oparciu o ideę realizacji przedsięwzięć w systemie 
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego 
w systemie Zaprojektuj – Buduj – Eksploatuj – Przekaż (BOOT). Przedmiotem 
prowadzonych z czterema firmami negocjacji były m.in.: czas trwania umowy, 
ilość miejsc parkingowych wewnątrz obiektu, ilość miejsc postojowych do zlikwi-
dowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, a także maksymalna cena za godzi-
nę parkowania.

Podmiot publiczny użyczał nieruchomość w centrum Poznania (prawo użytko-
wania na okres trzydziestu dziewięciu lat, tj. do 30 maja 2045 roku,), natomiast 



279DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PARTNERSTWEM PUBLICZNO-PRYWATNYM W...

całość nakładów na realizację inwestycji ponosił Partner Prywatny (spółka zada-
niowa Auto-Park Poznań Sp. z o.o., która została utworzona przez Budimex Po-
znań Developer Sp. z o. o. oraz Eiffaige Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Wybudowano trzykondygnacyjny parking podziemny na 544 miejsca parkin-
gowe, pomieszczenie na stację trakcyjną oraz zrewitalizowano płytę na placu Wol-
ności. Prace budowlane prowadzono przez okres 19 miesięcy od dnia zajęcia placu 
budowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 43.203.506,00 złotych. 

Partner Prywatny uprawniony jest do czasowego użytkowania parkingu, któ-
ry następnie zostanie przekazany Miastu. Miasto zaś zachowało prawo własności 
nieruchomości wraz z nakładami na gruncie. Pomimo ustalonej w umowie mak-
symalnej ceny za postój w wysokości 5 zł, użytkownik zaproponował pierwotnie 
promocyjną stawkę 2 zł/h postoju, a obecnie pobiera ok. 3 złotych opłaty. Tuż 
przed Mistrzostwami Europy EURO 2012 zajętość parkingu (na podstawie wizji 
lokalnej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta Poznania) wynosiła 
ça 90% (cena 4 zł/1 godz. parkowania). Obecnie cena została obniżona, z uwagi 
na okresowe zmniejszenie wykorzystania powierzchni parkingowej, spowodowane 
jego wyłączeniem z użytkowania na czas mistrzostw. Dowodzi to szybkiej reakcji 
na ryzyko popytu ze strony Partnera Prywatnego. 

Fot. 1. Plac Wolności w Poznaniu

Partner prywatny zobowiązany jest do udostępnienia przedstawicielom Miasta, 
wszystkich pomieszczeń i urządzeń parkingu w dowolnym czasie. Miasto, przez 
cały okres eksploatacji, prowadzi kompleksowy monitoring poziomu wody grun-
towej, zabudowy i branżowe np. dla instalacji wentylacyjnej. Miasto miało/ma 
też prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z następujących powodów:
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§	dokonania bez zgody podmiotu publicznego zmian sposobu użytkowania 
parkingu,

§	nie rozpoczęcia przez wykonawcę budowy w terminie 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy (chodzi o zawieszenie jakichkolwiek czynności z równo-
czesnym blokowaniem placu w Centrum Poznania), pomijając okoliczności 
i zdarzenia uniemożliwiające budowę, które nie leżały po stronie wykonawcy,

§	niewypełnienia przez wykonawcę zobowiązania do zapewnienia przez całą 
dobę ogólnego dostępu do parkingu podziemnego.

Z chwilą wygaśnięcia prawa użytkowania nieruchomości, wygaśnie również 
prawo do eksploatacji parkingu przez partnera prywatnego. Wykonawca będzie 
zatem zobowiązany do przekazania Miastu parkingu wraz z wszystkimi urządze-
niami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Oczywiście zarówno 
parking, jak i ww. urządzenia powinny znajdować się w stanie niepogorszonym, 
wyłączając normalne zużycie w związku z normalnym użytkowaniem. W umowie 
zaznaczono, że koszty związane z przekazaniem strony poniosą po połowie, a wy-
konawca powinien tak uregulować stosunki z osobami obsługującymi parking, by 
w momencie przekazania, Miasto nie było zobligowane do ich kontynuacji.

Obecne uwarunkowania prawne

Obecnie stosowane modele PPP w Polsce wynikają z 2 ustaw:
§	Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
§	Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Nowa ustawa PPP - nowe projekty Miasta Poznań

Postępowanie na 3 parkingi w Poznaniu

W lipcu 2009 roku Miasto Poznań ogłosiło (w trybie ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi) postępowanie na wybór partnera prywatnego dla 
budowy 3 parkingów:
§	Parkuj i Jedź - Stróżyńskiego / Szymanowskiego – min. 580 miejsc (przed 

negocjacjami 650), 
§	Parkuj i Jedź - Sobieskiego – min. 450 miejsc (początkowo 600),

(dwa parkingi zlokalizowane przy pętli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, w pół-
nocnej części miasta, gdzie dojazd do centrum jest możliwy w maksymalnie 15 minut)

oraz
§	Parkuj i Idź - Poznańska – min. 250 miejsc (początkowo 450),

(parking na granicy Strefy Płatnego Parkowania, w pobliżu przystanków tramwa-
jowych i m.in. Szpitala, bezpośrednio przy granicy I ramy komunikacyjnej i ścisłego 
Centrum miasta).
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W ogłoszeniu zapisano możliwość składania ofert na wszystkie bądź tylko wy-
brane obiekty.  Na użytek własny (do wykorzystania podczas negocjacji) wykonano:

A. Wstępny podział ryzyk całego przedsięwzięcia.
B. Wstępną analizę „bankowalności” inwestycji, z uwzględnieniem inflacji.
C. Analizę ekonomiczną uwzględniającą m. in.:
§	Koszty inwestycyjne: przygotowania i projektowania, badań archeolo-

gicznych, budowy parkingu, odbudowy płyt na placach z funkcjonują-
cymi rynkami, budowy powierzchni handlowej, budowy dworców auto-
busowych,

§	Koszty eksploatacji: koszty energii elektrycznej, sprzątania, ochrony, 
ubezpieczenia OC, ubezpieczenia budowli, podatku od nieruchomości,  
serwis urządzeń i nakłady na odtworzenie majątku,

§	Ewentualnie koszty działalności spółki zarządzającej parkingami: wyna-
grodzenia, koszty działalności biura,

§	Koszty finansowania: odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę 
(oprocentowanie, marża, okres spłaty, karencja w spłacie),

§	Przychody z działalności parkingowej: bilety jednorazowe, bilety abona-
mentowe,

§	Ewentualne przychody z pozostałej działalności: wynajmu powierzchni 
handlowo-usługowo-rekreacyjno-biurowej.

Potencjalnym inwestorom udostępniono wzór umowy, wstępne badania grun-
towe oraz programy funkcjonalno- użytkowy poszczególnych lokalizacji, w któ-
rych (każdorazowo) przewidziano możliwość przeznaczenia części powierzchni bu-
dynku na działalność handlowo – usługowo – rekreacyjno – biurową (do 2000m2).

Łączny czas trwania wszystkich czynności w ramach postępowania (od ogło-
szenia do ostatecznego zamknięcia rozmów z potencjalnymi koncesjonariuszami 
trwał około 1 roku, tj. od lipca 2009 do lipca 2010 roku. W negocjacjach brały 
udział 3 firmy, które złożyły wstępne oferty i z którymi Miasto Poznań prowadziło 
rozmowy dotyczące warunków przyszłej współpracy, a w finale zostały poproszone 
o złożenie ofert ostatecznych. Z uwagi na odmowę złożenia ofert postępowanie 
odwołano. 

Postępowanie na plac Bernardyński

Niespełna rok później (w maju 2010 roku), Poznań ponownie ogłosił postępo-
wanie (w tym samym trybie - ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. i po takich samych 
działaniach przedinwestycyjnych jw.) na wybór Partnera Prywatnego dla parkingu 
podziemnego pod placem Bernardyńskim. Projekt zakładał budowę 2-3 kondy-
gnacyjnego parkingu, na 200-300 miejsc postojowych, zlokalizowanego w ścisłym 
centrum miasta (w pobliżu Starego Rynku, szpitali i urzędów). W tej lokalizacji 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który prócz targo-
wiska na powierzchni nie dopuszczał innej (od parkingowej) działalności na kon-
dygnacjach podziemnych. Wpływy z działalności targowiska, były uwzględniane 
jako bonus dla Partnera Prywatnego. Podobnie jak w poprzednich postępowaniach 
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Miasto nie zakładało innych dopłat z budżetu do realizacji i eksploatacji parkin-
gu. Oczekiwano natomiast, iż Partner Prywatny przeprowadzi własnym staraniem 
i na własny koszt proces inwestycyjny od warunków zabudowy, poprzez projekto-
wanie, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i późniejszą eksploatację w per-
spektywie maksimum 39 lat (ustawowy termin 30 lat może zostać wydłużony po 
przeprowadzeniu stosownych analiz) .

Do negocjacji przystąpiły dwie firmy, które po zapoznaniu się z warunkami 
brzegowymi odmówiły prowadzenia projektu bez ça 50% udziału Miasta w kosz-
tach inwestycji. W tej sytuacji ponownie odwołano postępowanie, gdyż dalsze 
procedowanie nie leżało w interesie publicznym Miasta Poznania.

Fot. 2. Plac Bernardyński w Poznaniu

Podmiot publiczny, określając w sposób przedstawiony w ogłoszeniu warunki 
udzielenia koncesji na roboty budowlane dopuszczał ewentualne zaangażowa-
nie finansowe w realizację inwestycji, lecz na poziomie minimalnym, dalekim 
od oczekiwań zainteresowanych podmiotów prywatnych. Przedstawione pod-
czas negocjacji, przez zainteresowane podmioty, stanowiska okazały się dla Mia-
sta Poznania okolicznością nową, której nie przewidywano na etapie wszczyna-
nia postępowania.

Po zakończeniu rozmów i zamknięciu przetargu Miasto Poznań wyspecyfiko-
wało wymieniane, podczas rozmów z partnerami prywatnymi, przyczyny niepo-
wodzenia rozmów negocjacyjnych:

- problemy z finansowaniem - trudności związane z kredytowaniem inwesty-
cji. Banki domagały się podpisania umowy również z Miastem (gwarancja 
spłaty zobowiązań w przypadku niepowodzenia inwestycji), 

- krótki okres kredytowania przez banki - 10-15 lat,
- brak dopłat ze strony Miasta,
- problemy powstałe w trakcie postępowania z całkowitą dostępnością 

wszystkich gruntów przeznaczonych pod inwestycje,
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- brak formalnego potwierdzenia (decyzja Prezydenta o warunkach zabudo-
wy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy wymagania śro-
dowiskowe) dopuszczalnego zakresu realizacji inwestycji,

- ryzyko zmiany prowadzonej przez Miasto Polityki Parkingowej,
- zbyt mała skala inwestycji,
- ryzyko związane z popytem na parkingi.
Przeprowadzone rozmowy negocjacyjne z potencjalnymi oferentami na konce-

sję budowy parkingów pozwoliły podsumować przyczyny nieopłacalności realizacji 
projektu widziane z punktu widzenia Miasta Poznania. Stwierdzono, że Firmy:

- proponują zbyt wysoki poziom oczekiwanych dopłat – nawet do 50% kosz-
tów budowy (przenosząc znaczną część ryzyka ekonomicznego na Miasto), 
ponieważ czas obowiązywania umowy oferenci określają tylko na ok. 15 lat,

- oczekują zabezpieczenia minimalnego poziomu popytu (w konsekwencji 
partner prywatny przenosi ryzyka popytu na stronę publiczną),

- oczekują udzielenia przez Miasto gwarancji spłat zobowiązań z tytułu inwe-
stycji (bezpośredni wpływ na poziom zadłużenia Miasta).

Przyjmując założenia oferentów PPP stanowi zbyt drogą formę realizacji obiek-
tów komunalnych, ponieważ teoretycznie (pod warunkiem wykazania odpowied-
niej zdolności kredytowej) samorządy mogą samodzielnie uzyskać korzystniejsze 
finansowanie (pozostaje jedynie problem progu zadłużenia i popytu).

Konsekwencją przeprowadzonych negocjacji było zidentyfikowanie pewnego 
rodzaju słabości potencjalnych Partnerów Prywatnych. Wyraźnie dało się zaobser-
wować u nich następujące cechy inwestorskie:

A. Brak zainteresowania bardziej ryzykownymi formami finansowania projek-
tu (np. finansowanie etapowe, rolowanie kredytu).

B. Niechęć do przejęcia większości ryzyka ekonomicznego i ryzyka związanego 
z popytem (oczekiwanie dopłat jako gwarancji rentowności inwestycji).

C. Niewielkie zainteresowanie zawieraniem umów na okres powyżej 20-25 lat.
D. Zbyt wysoki oczekiwany poziom zwrotu z inwestycji (12-15%) w stosunko-

wo krótkim czasie
W konsekwencji obu postępowań Miasto wypracowało 2 scenariusze działania 

oparte na różnych zasadach współpracy: 
§	Partnerstwo publiczno prywatne – wykorzystywanie dotychczasowej ścież-

ki, lecz ze zmianą założeń powodujących konieczność większego zaangażo-
wania (finansowego i operacyjnego) po stronie Miasta:
-	 współfinansowanie inwestycji (z uwagi na decyzję EUROSTAT 18/2004, 

większość ryzyk - budowy i popytu lub budowy i dostępności, powinno 
pozostać po stronie partnera prywatnego),

-	 ograniczenie/zakaz wjazdu do określonych obszarów,
-	 przejęcie przez Miasto ryzyka przygotowania inwestycji, w tym np. uzy-

skania warunków zabudowy, decyzji środowiskowej,
-	 wygenerowanie dodatkowych przychodów dla partnera prywatnego 

w przypadku projektów nierentownych poprzez rozszerzenie zakresu 
o nieruchomości, które nie służą bezpośrednio realizacji najważniejszych 
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celów podmiotu publicznego w danym przedsięwzięciu PPP, ale możli-
wość zabudowania nieruchomości zarówno pod cel publiczny jak i ko-
mercyjny.

§	Powołanie Spółki Miejskiej, która może współpracować z Partnerem Pry-
watnym i być stroną umów.

Powyższe wnioski zostały niejako potwierdzone w przeprowadzonym na zlece-
nie Miasta Poznania tzw. „teście rynku”.

Konsultacje z inwestorami (test rynku)

Firma Investment Support, po analizie otrzymanej dokumentacji, przygotowa-
ła memorandum wraz z ankietą. Do badania rynku wskazano 40 podmiotów które 
według wiedzy konsultantów były zaangażowane w realizację projektów parkin-
gowych, projektów PPP, które zakwalifikowano do trzech kategorii: 
§	instytucji finansowych, 
§	podmiotów zaangażowanych w realizację parkingów w PPP jako partnerzy 

prywatni, 
§	operatorów parkingowych. 
W wyniku przeprowadzonych ankiet, rozmów telefonicznych etc., zarówno 

wśród potencjalnych partnerów (deweloperów i operatorów), w tym m.in. Mota 
- Engil, Budimex, Polimex Mostostal, Warbud, Karmar, Strabag, Pol-Aqua, In-
tertoll, Poland Car Parking, City Parking Group, Apcoa, Europark, jak i poten-
cjalnych instytucji finansujących, np. PKO BP, PEKAO S.A., Bank DnB Nord, 
Nordea Bank, Erste Bank, La Caixa, uzyskano potwierdzenie zasadności dotych-
czas podejmowanych przez Miasto Poznań działań. Pomimo fiaska postępowania, 
definitywnie ustalono brak możliwości przerzucenia na Inwestorów całości ryzyka 
i równocześnie potwierdzono zainteresowanie sektora prywatnego świadczeniem 
usług parkingowych w formule PPP. Ostatecznie to miasto musi ponownie prze-
analizować ryzyko i zweryfikować swoje dotychczasowe podejście.

Podawane przez przedstawicieli firm warunki brzegowe wskazują jednak ko-
nieczność zaangażowania finansowego podmiotu publicznego. W tym zakresie 
proponowane są przez przedstawicieli rynku trzy rozwiązania: 
§	udział podmiotu publicznego w płatności na rzecz partnera prywatnego/kon-

cesjonariusza w momencie zrealizowania inwestycji (np. na poziomie zbliżo-
nym ok. 38% nakładów do umowy koncesji zawartej przez Miasto Wrocław 
z firmą Mota – Engil na realizację parkingu pod placem Nowy Targ); 

§	udział podmiotu publicznego w stabilizowaniu ryzyka popytu poprzez płat-
ności w okresie eksploatacyjnym wyrównujące deficyt w określonych wideł-
kach (model zastosowany w przypadku umowy koncesji zawartej we Wro-
cławiu pomiędzy spółką miejską Hala a koncesjonariuszem – firmą Budi-
mex); 

§	przekazanie eksploatacji wraz z pożytkami ze strefy płatnego parkowania 
– w całości (jak w przypadku Bielska- Białej) lub części (jak w przypadku 
Katowic). 
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Partnerzy Prywatni uznawali także inne źródła przychodów (np. inwestycje pa-
rasolowe), ale podkreślali znaczne ryzyko ich realizacji. Jako rozwiązanie, przed-
stawiciele badanych firm wskazywali też możliwość zastosowania rozwiązania po-
średniego – takiego, jak w przypadku projektu we Wrocławiu – zawarcia umowy 
koncesji pomiędzy spółką miejską a koncesjonariuszem, gdzie zobowiązania spółki 
miejskiej nie są zaliczane do bilansu gminy a zabezpieczeniem zobowiązań kon-
cesjodawcy wobec koncesjonariusza – w przypadku ich wystąpienia jest umowa 
wsparcia zawarta przez gminę – właściciela koncesjodawcy. 

Lista parkingów do realizacji w PPP

W przypadku Poznania Firma doradcza rekomendowała etapowanie realizacji 
systemu parkingów miejskich w Poznaniu. W pierwszej kolejności miasto powin-
no przeanalizować różne warianty pod względem prawnym i finansowym. Podej-
mując np. decyzję o powołaniu Spółki, powinna być ona wyposażona przynajmniej 
w część nieruchomości, będących funkcjonującymi parkingami buforowymi.

Rys. 1. Lokalizacje przyszłych parkingów w Poznaniu

Poniżej wskazano Parkingi możliwe do zrealizowania z ryzykiem popytu po 
stronie prywatnej z wynagrodzeniem przede wszystkim będącym prawem do 
pobierania pożytków z uwzględnieniem płatności Miasta. Pierwsza grupa, to 
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lokalizacje przyszłych parkingów w obrębie lub dużej bliskości obecnej SPP, czyli 
np.: 

  1. Plac Wielkopolski – parking podziemny 330 m.p. + targowisko, 
  2. Plac Bernardyński – parking podziemny 245 m.p. + targowisko, 
  3. Rynek Jeżycki – parking podziemny PARKUJ I IDŹ 380 m.p. + targowisko,
  4. Dworzec Garbary – parking naziemny PARKUJ I IDŹ 280 m.p. + dw. 

Autobusowy, 
  5. Poznańska – parking naziemny PARKUJ I IDŹ 255 m.p. + funkcje usłu-

gowo-handlowe,
  6. Niska/Pułaskiego – parking naziemny PARKUJ I IDŹ 430 m.p. 

Lokalizacje 4, i 6 wymagają rozszerzenia strefy płatnego parkowania na 
sąsiadujące z nimi ulice, a w przypadku lokalizacji 3 – ewentualną zmianę 
warunków dla części podstrefy B i podniesienie ich do warunków podstrefy A. 

Wymienione lokalizacje powinny być wskazane w jednym postępowaniu 
ogłoszonym w tzw. PPP w trybie koncesji, tj. na podstawie art. 4 ust. 1, 
Ustawy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym – z zastosowaniem Ustawy 
o koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie procedury wyboru 
oraz kwestii nieuregulowanych w Ustawie o PPP odnośnie umowy o PPP. 

Po stronie partnera prywatnego powinny pozostać: 
- zdecydowana większość elementów ryzyka budowy, 
- zdecydowana większość elementów ryzyka dostępności, 
- zdecydowana większość elementów ryzyka popytu. 

Pozostałe lokalizacje parkingów, do realizacji w drugiej kolejności to:
  7. Os. Jana III Sobieskiego – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 400 m.p. 

+ usługi, 
  8. Szymanowskiego – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 450-500 m.p.,
  9. Górczyn –parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 320 m.p. + dworzec au-

tobusowy,
  10. Miłostowo – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 420 m.p.,
11. Starołęka – parking naziemny PARKUJ I JEDŹ 270 m.p. + usługi,
12. Klin Dębicki,
13. Osiedle Kopernika,
14. Lotnisko Ławica,
15. Grudzieniec 2.
Lokalizacje 12-15 i dalsze (nie uwzględnione w teście rynku) – do realizacji będą 

mogły być brane pod uwagę dopiero po doprowadzeniu transportu publicznego. 

Wnioski z testu rynku

Żadna umowa o PPP nie przenosi całości ryzyka budowy oraz ryzyka dostępno-
ści lub popytu na jedną ze stron umowy. Dlatego zgodnie z wytycznymi Eurostat 
oraz EPEC – Centrum Kompetencji przy EBI zaleca się przeprowadzenie analizy 
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i wyceny ryzyka. Analiza ma charakter wartościowy a nie tylko jakościowy. Należy 
pokazać skutki zapisów umownych w oparciu o przedstawione wcześniej wyli-
czenia modelu finansowego (także modelu finansowego „najlepszego” oferenta). 
W przypadku braku jakiejkolwiek analizy ryzyka projekt i aktywa zaliczane są 
do bilansu podmiotu publicznego i obciążają jego aktywa. W opisie potrzeb i wy-
magań należy wskazać, iż obszarem negocjacji będą wszelkie aspekty finansowe, 
w szczególności zaś: 

- stabilizowanie ryzyka popytu przez Miasto w okresie eksploatacji (płatno-
ści), 

- udział JST w przychodach z Przedsięwzięcia, przy czym opcja nieruchomo-
ści tzw. parasolowych nie musi stanowić atrakcji dla partnerów,

- ustanowienie systemu rekompensat w przypadku wystąpienia zawinionych 
przez miasto zdarzeń, 

- model rozliczenia umowy w przypadku przedterminowego rozwiązania 
umowy o PPP. 

Z punktu widzenia korzystnego dla miasta wariantu realizacji przedsięwzięcia 
istotna jest wiedza w zakresie popytu. Analizy popytu umożliwiłyby łatwiejsze 
wyselekcjonowanie odpowiednich kombinacji realizacji parkingów. 

Podsumowanie

Priorytetowymi inwestycjami w ramach polityki parkingowej miasta są przed-
sięwzięcia mające na celu systematyczny i efektywny rozwój parkingów „Parkuj 
i Jedź” oraz „Parkuj i Idź”, czyli realizacja założeń polityki transportowej Poznania, 
mającej na celu odciążenie miasta z napływu samochodów osobowych i zwiększe-
nie liczby podróży komunikacją publiczną.

Pomimo dotychczasowych niepowodzeń w kwestii budowy parkingów, nadal 
dążymy (jak widać po stałej i nieustępliwej pracy struktur miejskich) do tego, aby 
w Poznaniu powstał system parkingów. W ten sposób wpłyniemy na sprawę upo-
rządkowania parkowania w Centrum oraz zachęcimy do korzystania z transportu 
publicznego dzisiejszych kierowców, którzy mając wyznaczone lokalizacje parkin-
gowe, będą mogli zostawić samochód na obrzeżach miasta. Przykład funkcjonują-
cego parkingu pod placem Wolności pokazuje, że ten sposób parkowania znajduje 
licznych użytkowników i można dzięki temu poprawić porządek i ład przestrzenny 
w Śródmieściu. Podpisana umowa z Partnerem Prywatnym i prowadzona przez 
niego działalność pokazuje również, że współpraca jest możliwa i korzystają na 
niej obie strony. Miasto chciałoby wybudować kolejne parkingi, jednak, o czym 
mówi otwarcie podczas spotkań z inwestorami, w sposób jak najmniej obciąża-
jący budżet oraz „stopień zadłużenia” Poznania. Takie stanowisko jest oczywiste, 
natomiast nie wyklucza się negocjacji z inwestorami we wszystkich sprawach wią-
żących się z tym zagadnieniem, nie tylko finansowych, ale także tych związanych 
z polityką parkingową miasta oraz działaniami przedinwestycyjnymi (analizy po-
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pytu, badania gruntu, decyzje administracyjne). Wykonany, przez zewnętrznego 
eksperta, test rynku branży parkingowej wskazał kilka dróg, jakie aktualnie może 
obrać Miasto Poznań, aby móc zrealizować budowę systemu parkingów w Pozna-
niu. Wewnętrzne analizy również wykazały, jakie lokalizacje parkingów mogą być 
najbardziej atrakcyjne dla inwestorów prywatnych co skłania nas do przygotowa-
nia kolejnych postępowań. 

Mając świadomość konieczności przygotowywania szeregu dokumentów na 
etapie przedinwestycyjnym Miasto Poznań bierze udział w konkursie dotacji na 
działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania 
współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla zadania pn. „Badanie powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Po-
znańskiej z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP”. Jako 
rezultat tego projektu, oprócz szeregu analiz oraz pomiarów i badań dotyczących 
zachowań parkingowych mieszkańców, zaplanowano przygotowanie takich doku-
mentów jak: analizy popytu na parkingi, koncepcje przestrzenne, badania geo-
techniczne czy programy funkcjonalno-użytkowe, które będą cennym wkładem 
własnym miasta w kolejnych postępowaniach koncesyjnych (lub przetargach na 
wybór Partnera Prywatnego do współpracy z Poznaniem w dziedzinie budowy 
parkingów).


