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Streszczenie. W polskim systemie prawnym i administracyjnym kwestie parkowania nie 
są wprost uwzględnione. Powoduje to, iż prowadzenie polityki w tym zakresie jest utrudnione 
i ogranicza się zwykle do reagowania na powstające trudności w parkowaniu. Administracja zaj-
muje się parkowaniem na zasadzie „domniemania kompetencji”, jako element ważny ze społecznego 
i gospodarczego punktu widzenia. Omówiono podejście, w którym parkowanie jest składnikiem 
polityki transportowej, której celem jest uzyskanie zrównoważenia w systemie od strony funkcjonal-
nej, ekologicznej oraz efektywności ekonomiczno – społecznej. Taki model proponuje się wbudować 
w dokumenty strategiczne i konsekwentnie wdrażać w perspektywie wieloletniej. 
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1. Wprowadzenie 

Aby zarysować proces kształtowania polityki parkingowej należy prześledzić 
całość powiązań tego podsystemu z innymi, a także zdać sobie sprawę ze zdolności 
kreatorów polityki transportowej (jest ich wielu w tym samym miejscu!) do realne-
go wpływania na zachowania użytkowników systemu, a także gestorów otoczenia 
generującego potrzeby transportowe. Rozważania w tej materii będą prowadzone 
w ramach obecnego systemu zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem miast, aby 
w świetle uwarunkowań lub nawet pewnych niemożności wyprowadzić wnioski 
na przyszłość.

Należy założyć, iż dla parkowania trzeba specyficznie określić jego funkcje we 
współczesnych systemach transportowych, nie jest to bowiem tylko prosta funkcja 
pozostawienia samochodu na dłużej czy krócej w wyniku wykonanej podróży, w ta-
kim czy innym celu. W parkowaniu należy wyróżnić także inne cechy, takie jak: (a) 
motywacja podróży, (b) pora dnia, tygodnia, ale także (c) z jakiej przesłanki wynikał 
wybór samochodu dla tej podróży, (d) czy była alternatywa dla wyboru środka podróży,  
(e) czy znalezienie miejsca do parkowania było trudne czy nawet niemożliwe, (f) 
czy parkowanie było płatne i (g) czy wymagało jakiejś formy uprawnienia. 

Jak z tego widać samo parkowanie nie jest już tak prostą funkcją, jest częścią 
zarządzania miastem, świadomym wyborem politycznym. Główna kwestia w wa-
runkach polskich polega na wyjaśnieniu, czy mamy narzędzia do zaprogramowa-
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nia i zarządzania systemem parkingowych w zgodzie z takimi czy innymi przesłan-
kami polityki transportowej i jak z tych narzędzi korzystamy. 

Tezą artykułu jest stwierdzenie: parkowanie nie jest „okolicznością” pro-
cesów transportowych czy planistycznych w mieście – jest częścią polityki 
transportowej i przestrzennej i jako takie musi być stosownie analizowane, 
programowane, zarządzane i realizowane. Dla potrzeb zademonstrowania ta-
kiej tezy przedstawione zostaną zasady metodyczne sporządzenia polityki trans-
portowej, które są z kolei podstawą planowania systemu transportu, w którym 
parkowanie jest jednym z czynników zrównoważenia tego systemu w myśl zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

Próba zarysowania założeń tak rozumianej funkcji parkowania w mieście zo-
stała w artykule pokazana na tle obecnej polityki Unii Europejskiej1, wynikającej 
z paradygmatów zasobooszczędności i niskoemisyjności współczesnych systemów 
transportowych. 

2. Kształtowanie polityki transportowej z parkowaniem jako czynni-
kiem zrównoważenia 

Mechanizm procesów decyzyjnych polega na wyraźnym rozróżnieniu zakresu 
decyzji na każdym etapie procesu planowania i zarządzania rozwojem2: 

*	 planowanie strategiczne (strategie i polityki): co i jak chcemy osiągnąć (ja-
kie mają być rezultaty),

*	 planowanie przestrzenne i specjalistyczne: jakie są nam potrzebne tereny 
i systemy obsługi transportowej (czyli w jaki sposób to osiągnąć), 

*	 programowanie: co trzeba zrobić, aby osiągnąć cele,
*	 realizacja przedsięwzięć: jak ukształtować przedsięwzięcia, aby stały się in-

strumentami osiągania celów (produkty). 
Polityka transportowa jest zespołem ustaleń dotyczących celów rozwojowych 

i wskazania sposobów ich osiągania, zarówno w układzie zintegrowanym, jak i dla 
poszczególnych gałęzi transportu3. Większość polskich miast przyjmuje zrówno-
ważony rozwój jako zasadę swojej strategii rozwojowej. W odniesieniu do trans-
portu, zgodnie z definicją konferencji OECD w Wiedniu4 transport zrównoważony 
to taki, „…który nie zagraża ludzkiemu zdrowiu lub ekosystemom oraz spełnia 
potrzeby przemieszczania osób i towarów zgodnie z zasadami: 

• wykorzystywania odnawialnych zasobów poniżej ich zdolności regeneracji,
• wykorzystywania nieodnawialnych zasobów poniżej możliwości rozwoju ich 

odnawialnych substytutów…”.

1	 Biała	Księga:	Plan	utworzenia	jednolitego	europejskiego	obszaru	transportu	–	dążenie	do	osiągnięcia	kon-
kurencyjnego	i	zasobooszczędnego	systemu	transportu”,	Komisja	Europejska,	28.03.2011,	KOM(2011)	144	

2	 Ustawa	z	6	grudnia	2006r.	o	zasadach	prowadzenia	polityki	rozwoju,	Dz.	U.	Nr	227,	poz.	1658.
3	 „Polityka	transportowa	Państwa	na	lata	2006	–	2025”,	dokument	przyjęty	przez	Radę	Ministrów	27	czerwca	

2005r.
4	 Raport	OECD	„EST!”,	Wiedeń	2000
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Oznacza to, że każdy użytkownik systemu transportu powinien móc zaspoko-
ić swoje potrzeby przemieszczania, ale w imię ochrony zasobów nieodnawialnych 
może podlegać ograniczeniom, skłaniającym go do wyboru określonego środka 
transportu – w praktyce ograniczenia użycia samochodu na rzecz zbiorowych lub 
niezmotoryzowanych form transportu. Równocześnie, zgodnie z zasadami zasobo-
oszczędności i niskoemisyjności potrzebne jest oddziaływanie na mobilność dla jej 
racjonalności, czyli dążenie tam gdzie to możliwe do redukcji transportochłonności 
oraz oczywiście technologicznie zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.

Dla konkretnego miasta (weźmy przykład Krakowa5) zgodnie z tą definicją 
sformułowanie celów polityki oparto na ogólnej strategii rozwoju gospodarczego 
i społecznego przyjmując, że transport jest jedną z funkcji rozwojowych dla osią-
gania tych celów. Jako cele strategiczne, w szeroko rozumianym podejściu zrów-
noważonego rozwoju w Krakowie przyjęto następujące: 

1) Kraków miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki.
2) Kraków Europejską metropolią o ważnych funkcjach nauki, kultury i sportu.
3) Kraków atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu. 

Oznacza to, że w odniesieniu do transportu należy zapewnić takie warunki, jak: 
Ad 1) Transport nie może stanowić bariery dla rozwoju gospodarczego i prowa-

dzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej; barierą jest zatłoczenie, 
zagrożenie bezpieczeństwa, uciążliwość i zanieczyszczenie środowiska.

Ad 2) Status metropolii oznacza otwartość i dostępność dla przybyszów w skali 
europejskiej, krajowej i regionalnej, ale przede wszystkim dostęp do cen-
trów intelektualnych, innowacji, kultury i przemysłu czasu wolnego.

Ad 3) Warunki dla mieszkańców w ich codziennych podróżach powinny być 
możliwie komfortowe, równe dla każdego, bezpieczne, a w konsekwencji 
procesów transportowych nie powstaną nadmierne uciążliwości dla oto-
czenia kulturowego i naturalnego. 

Dokument polityki transportowej Krakowa ustala, że „…celem głównym 
przekształceń i rozwoju oraz funkcjonowania systemu transportu Krakowa jest 
stworzenie warunków dla sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania osób 
i towarów, przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości transportu dla śro-
dowiska, a przez to poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta oraz 
z terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju”.

W ślad za tym idą cele szczegółowe:
Cel 1): zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu transportu miasta 

jako zrównoważonego w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecz-
nym,

Cel 2): dalsze wzmacnianie roli i poprawa jakości transportu zbiorowego,
Cel 3): wykształcenie zintegrowanego systemu metropolitalnego, zapewniają-

cego dostępność w układzie regionu, kraju i Europy.

5	 „Polityka	transportowa	dla	Miasta	Krakowa	na	lata	2007	–	2015”	Uchwała	Nr	XVIII/225/07	Rady	Miasta	
Krakowa	z	dnia	4	lipca	2007r.
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Tyle zasady, ale jeśli się dokładniej im przyjrzeć, to w praktyce realizacja tych 
postulatów polega na wpływaniu na podział podróży na środki przemieszczania, 
czyli na doborze takich instrumentów zarządzania popytem, aby system zapew-
niał: sprawność (cel 1), zwiększenie roli transportu zbiorowego (cel 2) oraz inte-
gracji systemu w ramach obszaru metropolitalnego (cel 3). A jeszcze bardziej prak-
tycznie – aby regulować udział transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanych 
form transportu (pieszo, rowerem) na takim poziomie, przy którym nie powstaje 
zatłoczenie w sieci drogowej spowodowane ruchem samochodów indywidualnych. 

Co te zasady oznaczają z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej, ogłoszo-
nych w 2011 roku? 

*	 „Zasobooszczędność” to głównie dbanie o nie zajmowanie nadmiernie tere-
nu (zasób miasta to głównie teren) oraz minimalizowanie rozmiarów infra-
struktury (wielkie węzły, szerokie trasy),

*	 „Niskoemisyjność” to minimalizowanie użycia pojazdów spalinowych, 
zwiększanie udziału podróży niezmotoryzowanych.

Z tego widać, że w regułach UE przyjmuje się jakby za naturalne zasady jak 
w Krakowie, ale zwraca uwagę na dodatkowe czynniki z szerokiej gamy zrówno-
ważonego rozwoju. 

Wpływ parkowania na realizacje podanych zasad jest więc oczywisty: parko-
wanie, jako forma stanu krańców podróży samochodowych, może mieć zasadniczy 
wpływ na osiągnie podanych celów. Ten czynnik oczywiście jest powiązany z sie-
cią drogową: nadmiar podaży parkowania może spowodować zatłoczenie w sieci 
drogowej, zaś zatłoczenie może powodować niewykorzystanie podaży parkingów. 
Widać, że równowaga jest w doborze podaży w sieci drogowej i układzie parkin-
gowym. Należy także zważyć, że problemy parkowania dotyczą głównie centrów 
miast, które z definicji niejako „pracują pod ciśnieniem” – każde zwiększenie poda-
ży (przepustowości układu drogowego, pojemności parkowania) wywołuje zwięk-
szenie popytu, a równowaga jest wymuszana relacją potok ruchu – możliwość 
parkowania.

3. Aspekt przestrzenny polityki parkingowej

Można wyróżnić trzy strefy miasta, wymagające zróżnicowanej polityki par-
kingowej:

Strefa A: centrum miasta – wymienność funkcji obiektów generujących potrzeby 
parkowania (także i ruchu) oraz najczęściej ścisła zabudowa nie pozwalają 
na wydzielanie przestrzeni do parkowania oddzielnie dla każdego obiektu, 
czy też wymagania, aby każdy obiekt zapewnił parkowanie na swojej dział-
ce, więc strefa ta wymaga szczególnego podejścia od strony zarówno sieci 
drogowej, transportu zbiorowego jak i parkowania; w tej strefie może dojść 
do limitowania możliwości parkowania w stopniu zależnym od charakteru 
i wielkości miasta, funkcji w centrum i innych czynników lokalnych.
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Strefa B: mieszkaniowa – w zasadzie potrzeby właścicieli pojazdów tu miesz-
kających powinny być zaspokojone w pełni w granicach działek katastral-
nych.

Strefa C: komercyjna - potrzeby pracujących i odwiedzających poszczególne 
obiekty powinny być zaspokojone w granicach działek katastralnych, przy 
czym stopień zaspokojenia tych potrzeb może wynikać z tego, jaką polity-
kę podziału zadań przewozowych prowadzi miasto (np. trudno ograniczać 
dostęp do stacji benzynowych); miasto ma sporo instrumentów zarządza-
nia rozwojem w ramach planowania przestrzennego. 

Polskie przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego dają pełną możli-
wość oddziaływania na zachowania właścicieli i zarządców nieruchomości w trakcie 
procedur budowlanych. Instrumentem gmin są tu zapisy planów miejscowych za-
gospodarowania przestrzennego (jako prawo miejscowe), gdzie mogą być umiesz-
czone wymagania, np. minimalnej lub maksymalnej liczby miejsc parkingowych 
na danej działce, związanych z przeznaczeniem obiektów. Egzekucja tych zapisów 
następuje w procedurach wydawania decyzji budowlanych (pozwolenia na budo-
wę, decyzje o funkcjach/przeznaczeniu obiektów). Jest wskazane, aby zapisy pla-
nów miejscowych w tej sprawie były podbudowane stosownymi przesądzeniami 
w strefowaniu zagospodarowania w studiach uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania, a także w polityce transportowej i strategiach rozwoju miasta.

4. Jak uprawiać politykę parkingową - aspekty wdrożenia w warunkach 
polskich w drugiej dekadzie XXI wieku

Ze społecznego punktu widzenia parkowanie zależne od celów podróży można 
podzielić na kilka rodzajów:

1) związane z domem: ten popyt powinien być zaspokojony w całości,
2) związany z dojazdami do pracy i nauki: ponieważ są to najczęściej podróże 

regularne; w tym zakresie wpływanie na pozostawienie samochodu w re-
jonie zamieszkania bądź rezygnacja z jego posiadania jest najważniejsza 
i najłatwiejsza do uzyskania, pod warunkiem zapewnienia wysokiej jakości 
transportu zbiorowego i form niezmotoryzowanych podróży,

3) podróże związane z prowadzeniem działalności biznesowej lub podróże służ-
bowe są trudne do ograniczenia z powodu rozrzucenia źródeł i celów tych 
podróży, a także konieczność przewożenia towarów lub dokumentów, także 
ochrony osób w specjalnym statusie, niemniej te podróże zwykle nie na-
kładają się na szczyty przewozowe; ponadto mogą być ograniczone przez 
rozwój usług telekomunikacji i transmisji danych, co zmniejsza potrzebę ich 
wykonywania,

4) związane z dojazdami w celach bytowych (zakupy, załatwianie spraw 
urzędowych) są trudne do ograniczenia ze względu na wygodę i bezpie-
czeństwo,
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5) związane z realizacją celów kulturalnych i towarzyskich są także trudne do 
ograniczenia ze względów jak poprzednio, niemniej koncentrują się one 
w okresach weekendowych i pod ich potrzeby można specjalnie ukształto-
wać system, a wielkość potrzeb zwykle jest większa, niż dla grupy pierwszej. 

Należy dodać, że wzrost ruchliwości mieszkańców polskich miast, będący 
funkcją podnoszenia się poziomu zamożności, dotyczy głównie dwóch ostatnich 
grup podróży. 

Jak z tego wynika, kluczowe jest rozwiązanie problemów parkowania dla 
pierwszej grupy podróży (ale tu obowiązki zapewnienia parkowania spoczywa-
ją głównie na właścicielach nieruchomości i zarządcach w obszarach mieszkanio-
wych) oraz drugiej grupy. 

Tu można wskazać na ciekawe zjawisko, jakie można zaobserwować w pol-
skich miastach: tam, gdzie koncentracja celów podróży w grupie związanej z pracą 
nie jest objęta systemami regulacji parkowania (opłaty, ograniczona dostępność), 
tam pracownicy zapełniają limitowaną często pojemność parkingową zanim do tej 
strefy dotrą osoby z grupy trzeciej i czwartej (interesanci, ludzie biznesu, klienci 
handlu i usług), co jest ze stratą dla biznesu w takich obszarach. Pojawia się błęd-
ne koło: klienci nie mogą „wygodnie” dotrzeć do rejonu np. centrum miasta, bo 
miejsca na parkingach zajęte są przez pracowników tej strefy, czekających wszak 
na klientów i interesantów. W wielu miastach z tego powodu centra tracą swoją 
funkcje na rzecz wielofunkcyjnych centrów na peryferiach, gdzie możliwości par-
kowania są jednym z podstawowych założeń inwestorów. 

Wniosek 1: polityka parkingowa powinna uwzględnić dominujące funkcje po-
szczególnych obszarów miasta i wprowadzać instrumenty właściwe dla 
specyfiki parkingowej tych funkcji.

Wniosek 2: parkowanie dla potrzeb mieszkalnictwa powinno być zapewnione 
przez właścicieli/zarządców nieruchomości w granicy ich działki; nie ma 
powodu, aby tereny publiczne były przeznaczone na parkowanie ściśle 
określonych indywidualnych osób.

Wniosek 3: parkowanie dla potrzeb komercyjnych powinno być zapewnione  
w całości na działkach właścicieli/zarządców z tego samego powodu. 

Wniosek 4: Parkowanie w centrum miasta powinno być przesądzone w wyniku 
szczegółowych badań potrzeb oraz zbilansowania możliwości terenowych 
i ograniczeń wynikających z zbilansowania ruchu w podziale na środki 
podróżowania.

Aby takie decyzje (zwłaszcza jak we wniosku 4) mogły być podjęte, koniecz-
ne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz funkcjonalnych i ruchowych dla 
ukształtowania bilansu miejsc parkingowych w równowadze do oczekiwanych po-
toków ruchu na styku z obszarem centrum miasta. 
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5. Kilka kwestii szczegółowych

Opłaty parkingowe
Opłaty są pobierane dla regulacji popytu, a nie dla „napełnienia kasy miasta”. 

Dotyczy to zarówno opłat za parkowanie w pasie dróg publicznych, nad czym peł-
ną kontrolę ma gmina, jak i na parkingach komercyjnych. W tym drugim przy-
padku polityka cenowa jest prowadzona przez właścicieli i oddziaływanie na nich 
przez gminę może mieć miejsce tylko przez konkurencję parkingów, będących jej 
własnością. Gmina więc powinna rozważyć potrzebę uruchomienia podaży parko-
wania, jeśli taka jest potrzeba i wówczas przez różne instrumenty w zarządzaniu 
nieruchomościami (np. koncesja budowlana na budowę i eksploatację parkingu 
komercyjnego, wraz z ew. regulacją stawek) wywołać efekt zwiększenia podaży. 
Należy pamiętać, że budowa takich parkingów nie jest zadaniem własnym gminy, 
stąd brak prawa do wywłaszczenia nieruchomości pod takie inwestycje. 

Parkingi Park&Ride
Obecnie w wielu miastach planuje się takie rozwiązania jako panaceum na ogra-

niczenie dopływu pojazdów ze strefy peryferyjnej lub podmiejskiej do śródmieścia. 
To rozwiązanie jest znane z wielu miast na świecie. Jednak należy podkreślić, że 
powinny być spełnione co najmniej trzy warunki wstępne dla powodzenia takiego 
rozwiązania (czyli pozostawiania pojazdów na tych parkingach i kontynuowanie 
podróży co celu innym, zbiorowym środkiem transportu):

Warunek 1: czas utracony w podróży na przesiadkę z samochodu do trans-
portu zbiorowego nie może wydłużyć znacząco łącznego czasu podróży 
w stosunku do podróży samochodem do celu końcowego, równocześnie 
czas „oszczędzony” przez podróżnego od P&R do celu musi być znaczący 
w całej podróży.

Warunek 2: w rejonie celu dla podróżnego powinien być deficyt miejsc do par-
kowania, lub wysokość opłat powinna zniechęcać to pozostawienia tam 
samochodu (co łatwo uzyskać wobec osób dojeżdżających do pracy czy 
szkoły i parkujących zwykle kilka godzin).

Warunek 3: opłaty za parking P&R powinny być możliwie niskie, by nie powie-
dzieć symboliczne, najlepiej połączone z biletem na przejazd transportem 
zbiorowym. Należy jednak baczyć, aby w organizacji takiego rozwiązania 
nie popaść w konflikt z zasadami zakazu pomocy publicznej. 

W polskich warunkach istotne korzyści z takiego systemu zaczyna odnosić 
Warszawa dla parkingów w rejonie stacji metra. Niepowodzeniem kończą się 
w większości takie inicjatywy w rejonie stacji kolejowych (co np. działa znakomicie 
w innych krajach). Generalnie skuteczność systemu P&R dotyczy dużych miast, 
w zasadzie milionowych oraz w rozległych rejonach zurbanizowanych, gdzie funk-
cjonują sprawne systemy szynowe. 
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Kwestie prawne
Jak wspomniano parkowania dotyczy niewiele przepisów prawa – obok zasad 

opłat za parkowanie w pasach dróg publicznych oraz możliwości jakie stwarza 
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma żadnych regu-
lacji. Każda gmina musi więc rozstrzygnąć, jaką politykę chce prowadzić: czy wy-
dzielać podaż parkingową prywatną (dla potrzeb własnych np. spółdzielni mie-
szankowych czy firm w ramach ich posesji), czy też przejmować parkowanie na 
własne tereny, głównie dróg publicznych czy innych terenów gminnych, gdzie 
zaaranżowane zostaną komercyjne parkingi. Dopóki działać będzie zasada „do-
mniemania kompetencji” dla gmin ten drugi instrument jest prawnie dopuszczal-
ny, ale tak nie musi być zawsze (przepisy mogłyby ograniczyć prawo gminy do 
wydawania środków budżetu tylko do zadań własnych). 

Najważniejszym dostępnym instrumentem prawnym jest możliwość wprowa-
dzenia do planów miejscowych tzw. normatywów parkowania (oczywiście tylko 
w skali lokalnej jako prawo miejscowe). Taki normatyw reguluje wymagania zagwa-
rantowania w ramach działek katastralnych takiej liczby miejsc parkingowych, jaka 
uzna się za właściwą dla danego typu obiektu. W limitach takich można zawrzeć 
wskaźniki, odpowiadające założonym wskaźnikom podziału modalnego podróży.

Dobór limitów (górnych lub dolnych) jest dużą sztuką, a przykładem niech 
będzie znane zdarzenie z Londynu: w latach 60. na skutek zatłoczenia parku-
jącymi samochodami w centrum miasta wprowadzono przepis o obowiązku za-
gwarantowania miejsc parkingowych na posesji (praktycznie w podziemiach lub 
podwórzach), przy zakazie zatrzymywania na ulicach, co skutkowało wzrostem 
natężenia ruchu; po pewnym czasie przepis odwrócono: wprowadzono silne limi-
ty na pojemność parkingów na posesjach, bez zmiany ograniczeń parkowania na 
ulicach, co przyniosło (względną) równowagę. Jak wiadomo w ostatnich latach do 
tego systemu dołożono opłatę za wjazd do centrum. 

Byłoby wskazane, aby Ustawodawca uregulował te kwestie w sposób przejrzy-
sty, wpisując parkowanie do zadań własnych gminy, co dawałoby gminie możliwo-
ści dla pozyskiwania nieruchomości pod parkingi. 

6. Zarys metodyczny opracowania polityki parkingowej

Zasady opracowania dokumentu wynikające z omówienia głównych proble-
mów parkowania w miastach można więc sformułować następująco:

a) Dokument powinien być częścią szerszego przedsięwzięcia, np. opracowa-
nia polityki lub strategii transportowej dla miasta.

b) Część diagnostyczna powinna obejmować pomiary i badania parkowania, 
przynajmniej w części centralnej miasta wraz z inwentaryzacją miejsc do 
parkowania oraz bilansem popytu i podaży6.

6	 Wyczerpujący	opis	metod	pomiarów	i	badań	zawiera	podręcznik	„Inżynieria	ruchu”,	S.	Datka,	W.	Sucho-
rzewski,	M.	Tracz.	WKiŁ,	Warszawa	1989
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c) W części prognostycznej należy sporządzić prognozę popytu, z uwzględnie-
niem założeń polityki podziału ruchu na środki podróżowania i w ścisłym 
powiązaniu z koncepcją podsystemu transportu zbiorowego.

d) W części programowej należy przeprowadzić analizę poziomu zapewnienia 
podaży w stosunku do popytu i przesądzić o skali ew. interwencji w podział 
modalny na poziomie ruchu samochodowego i parkowania. W tej części 
także należy rozstrzygnąć ewentualnie kwestie związane z parkingami Par-
k&Ride.

e) W części wdrożeniowej należy ustalić:
*	 normatyw parkowania do wprowadzenia w planach miejscowych,
*	 politykę stawek opłat w pasach dróg publicznych oraz gminnych par-

kingów komercyjnych i P&R,
*	 system zarządzania parkingami ogólnodostępnymi w centrum (informa-

cja o wolnych miejscach, stawki opłat),
*	 program realizacji parkingów w ramach koncesji budowlanych lub part-

nerstwa publiczno-prywatnego.
 

7. Zakończenie 

Często w dyskusjach dotyczących parkowania można usłyszeć opinie, że w mia-
stach Zachodu rozwiązano te problemy, bo są znacznie bogatsze niż w Polsce. Nie 
jest to teza prawdziwa – w Polsce jest w miastach więcej samochodów w stosunku 
do liczby mieszkańców, a parkingów niewiele! 

Ponadto usprawnienia systemowe w miastach np. Niemiec czy Holandii wpro-
wadzano już w latach 80., czyli wtedy, kiedy poziom rozwoju gospodarczego był 
tam zbliżony do obecnego w Polsce. Dlatego przyczyny problemów z zatłoczeniem 
na drogach i parkingach nie wynikają ze zjawisk obiektywnych, ale raczej z zanie-
dbań w planowaniu i rozwoju systemów transportowych w polskich miastach. I to 
jest wyzwanie. 

Należy się spodziewać, że w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej kryteria przyznawania środków na wsparcie projektów transpor-
towych zostaną w tej mierze wzmocnione. Zapewne zostanie wprowadzony 
formalny wymóg (dotąd były to „silne sugestie” Inicjatywy JASPERS) uzyska-
nia w wyniku realizacji projektów (obojętnie - drogowych czy z zakresu trans-
portu miejskiego) zmniejszenia obciążenia ruchem sieci drogowych, co może 
wywrócić do góry nogami przyzwyczajenia wielu polityków samorządowych, 
że im więcej ruchu, tym lepiej. Bo jak inaczej uzyskać rezultat zasobooszczęd-
ności i niskoemisyjności.


