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Streszczenie. Referat omawia obowiązujące rozwiązania prawne dla realizacji projektów 
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz kwestie funkcjonowania stref płatnego parko-
wania w polskich miastach.
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Potrzeba stworzenia bardziej przyjaznych, uproszczonych i uniwersalnych roz-
wiązań prawnych dla realizacji projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Pry-
watnego przyczyniła się do uchwalenia 19 grudnia 2008 r. nowej ustawy o Part-
nerstwie Publiczno-Prywatnym, która została podpisana przez Prezydenta w dniu 
6 stycznia 2008 r. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasową z dnia 28 lipca 2005 r.

Zapisy poprzedniej ustawy uniemożliwiały w praktyce realizację jakichkolwiek 
projektów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, co zresztą znalazło wy-
raz w braku realizacji zadań publicznych w tej formule. Głównymi mankamen-
tami tej ustawy były przede wszystkim: konieczność wskazania wyższości tej for-
muły nad innymi dostępnymi modelami działania, konieczność dokonania szcze-
gółowych analiz i wyliczeń ekonomicznych uzasadniających wybór metody PPP 
przez podmiot publiczny, definiowanie przedsięwzięcia w ścisłym związku z celem 
publicznym, szczegółowe określenie elementów umowy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym, ograniczenie katalogu podmiotów publicznych.

Nowa ustawa wprowadziła szereg zmian, które spowodowały, że metoda re-
alizacji inwestycji z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego znajduje 
obecnie, a wydaje się że tendencja będzie rosnąca, coraz większe zainteresowanie 
zarówno wśród podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych.

Nowa ustawa w szczególności:
- wyeliminowała zbędne obciążenia administracyjne;
- zlikwidowała nadmierne ograniczenia biurokratyczne;
- przyznała podmiotom większą swobodę kształtowania partnerstwa;
- pomimo liberalizacji zapewnia znaczną ochronę uzasadnionych interesów 

prywatnych;
- zapewnia zgodność z prawem unijnym;
- zwiększa katalog podmiotów publicznych;
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- wprowadza ogólną oderwaną od celu definicję przedsięwzięcia;
- przyznała podmiotowi publicznemu nowe uprawnienia kontrolne;
- zmniejszyła ilość obowiązków podmiotu publicznego poprzez ich racjonali-

zację.
Obowiązująca ustawa definiuje pojęcie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

(PPP) w art. 1 ust. 2 jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na po-
dziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywat-
nym.

Przedmiotem partnerstwa zgodnie z ustawą są:
- budowa lub remont obiektu budowlanego;
- świadczenie usług;
- wykonanie dzieła;
- inne świadczenie.
Przedmiot Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powinien być połączony z utrzy-

maniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany 
do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego.

Na podstawie przepisów ustawy oraz bogatego doświadczenia w Europie Za-
chodniej oraz Ameryce Płn. można określić, że przedmiotem projektów PPP po-
winny być zadania będące dotychczas w domenie sektora publicznego, w wyniku 
których powstaje infrastruktura pozwalająca uzyskać zwrot poniesionych nakła-
dów np. drogi, mosty, więzienia, baseny, płatne parkingi itp. Realizacja projektów 
PPP w swoim zamyśle powinna powodować oszczędność w wydatkach podmiotu 
publicznego, właściwą realizację słusznych społecznie przedsięwzięć oraz ułatwiać 
pozyskanie kapitału prywatnego.

Ustawa definiuje podział zadań pomiędzy partnera prywatnego, a partnera pu-
blicznego w procesie realizacji przedsięwzięcia w następujący sposób:

Podmiot publiczny:
- określenie zadania, które ma być realizowane w formule partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego;
- nadzorowanie realizowanego przedsięwzięcia;
- dokonanie ewentualnego wkładu (np. nieruchomości);
- ewentualne wynagrodzenie dla partnera prywatnego;
- ewentualna dopłata dla partnera prywatnego.
Podmiot prywatny:
- realizacja inwestycji w umówionym terminie;
- utrzymanie powstałej infrastruktury;
- zarządzanie powstałą infrastrukturą w okresie, który pozwoli osiągnąć zwrot 

poniesionych nakładów;
- ponoszenie ryzyka biznesu.
Ustawa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym przewiduje różne formy prawne 

współpracy podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym, są to: umowa o Part-
nerstwie Publiczno-Prywatnym (prostsze przedsięwzięcia), spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa (podmiot publiczny 
może być tylko komandytariuszem), spółka komandytowo-akcyjna (podmiot pu-
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bliczny może być tylko akcjonariuszem). Wskazanie w ustawie tych wszystkich 
form prawnej współpracy wskazuje na dużą elastyczność i otwartość ustawodawcy 
na sposoby współpracy podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym w ramach 
PPP. Wybór partnera prywatnego następuje na podstawie: ustawy o koncesji na 
roboty budowlane lub usługi, ustawy prawo zamówień publicznych, a w niektó-
rych przypadkach ustawy o gospodarce nieruchomościami. W trakcie procedury 
wyboru partnera prywatnego powinny obowiązywać zasady uczciwej konkurencji, 
równego traktowania podmiotów, przejrzystości, proporcjonalności.

Podmiot publiczny w trakcie wyboru partnera prywatnego powinien kierować 
się kryteriami obligatoryjnymi oraz fakultatywnymi wskazanymi przez ustawę:

Kryteria obligatoryjne:
- podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem pry-

watnym;
- terminy i wysokość przewidywanych płatności od podmiotu publicznego.
Kryteria fakultatywne:
- podział dochodów pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego;
- stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera pry-

watnego;
- efektywność realizacji przedsięwzięcia;
- jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom technologii przedsię-

wzięcia.
Drugim aspektem faktycznym i prawnym wymagającym przedstawienia ze 

względu na przedmiot wykładu jest kwestia funkcjonowania stref płatnego parko-
wania w polskich miastach.

Zarządcy dróg, w których zakresie obowiązków leży administrowanie strefami 
płatnego parkowania (SPP) w polskich miastach napotykają na szereg problemów 
w trakcie realizacji zadań związanych z płatnym parkowaniem w centrach miast, 
w szczególności są to przeszkody natury:

- prawnej;
- organizacyjnej;
- administracyjnej;
- finansowej;
- społecznej.
Istota funkcjonowania stref płatnego parkowania na terenie miast została zde-

finiowana przez ustawodawcę w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985 r. (Dz. U. z 2007r., nr 19, poz. 115 z późn. Zm.). W art. 13 ust. 1 pkt. 1 
ustawodawca wskazuje, że korzystający z dróg publicznych obowiązani SA do po-
noszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania (SPP), a w art. 13 b ust. 1, że opłatę za parkowanie 
w strefie płatnego parkowania pobiera się za parkowanie w wyznaczonym miejscu, 
w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Strefę płatnego parkowania zgodnie z jej definicją wprowadza się na obszarach 
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają 
to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów 
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samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności 
w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub 
wprowadzenia preferencji komunikacji zbiorowej. Jak widać legalna definicja SPP 
szereguje jej funkcjonowanie w zakresie szeroko rozumianych zadań administracji 
głównie samorządowej. Możliwość wprowadzenia opłat za parkowanie oznacza, 
że SPP może zostać powołana zarówno w obrębie dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich, jak i krajowych. Czynnikiem różnicującym będzie organ zarządza-
jący drogą.

W art. 13 b ust. 7 ustawodawca wskazuje, że opłatę za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca 
drogi, podobne brzmienie ma art. 13 f ust. 3, który wskazuje, że opłatę dodatkową 
za nieuiszczenie opłat w strefie płatnego parkowania, której wysokość ustala Rada 
Gminy pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi. Zapisy 
ustawy dotyczące podmiotu, który pobiera wymienione opłaty powodują poważne 
problemy interpretacyjne, które w praktyce sprowadzają się do kwestii możliwości 
prowadzenia SPP przez podmioty prywatne (wyspecjalizowane firmy), a w szcze-
gólności do pobierania opłat oraz wystawiania zawiadomień o konieczności uisz-
czenia opłaty dodatkowej.

Genezy pojawienia się problematycznych zapisów w ustawie o drogach pu-
blicznych należy szukać w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 
2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 214 poz.1816). Trybunał Konstytucyjny zakwestio-
nował zapis obowiązującej wówczas ustawy (art. 13 ust. 4) delegując na Radę 
Ministrów uprawnienia do uszczegółowienia zasad pobierania opłat za parkowanie 
w SPP i orzekł o jego niezgodności z art. 217 Konstytucji RP. Trybunał Konstytu-
cyjny stwierdził, że ze względu na publicznoprawny charakter tych opłat, ich ure-
gulowanie powinno nastąpić aktem rangi ustawowej. Niekonstytucyjne przepisy 
ustawy o drogach publicznych utraciły moc 30 listopada 2003 r. Konieczność do-
konania nowelizacji znalazła wyraz w ustawie z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie 
ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2003 r., nr 200, poz. 1953). To właśnie wskazana nowelizacja przyniosła zmiany, 
które dzisiaj stwarzają praktyczne problemy. Interpretacja literalna tych zapisów 
spowodowała rozwiązanie przez niektórych zarządców dróg umów z profesjonal-
nymi firmami, które zajmowały się poborem opłat przekazywanych następnie za-
rządcy dróg w SPP. Sytuacja ta spowodowała brak możliwości prowadzenia i ad-
ministrowania SPP przez wyspecjalizowane i powołane do tego typu działalności 
firmy oraz spowodowała konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu oraz 
ponoszenia dodatkowych kosztów przez organy administracji publicznej związa-
nych z funkcjonowaniem SPP. W innych przypadkach organy administracji stały 
na stanowisku (aprobowanym przez autora), że ustawodawca miał na myśli nie 
fizyczny pobór opłat, a fakt czyj przychód stanowią pobrane opłaty czy to w formie 
opłat podstawowych czy też opłat dodatkowych, w tym przypadku przedsiębiorca 
prywatny wykonuje fizyczne czynności poboru opłat przekazując zebrane środki 
na rachunek podmiotu publicznego gdzie stanowią one jego bezpośredni przy-
chód, a zapłata za wykonaną usługę następuje odrębnym tytułem.
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Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że administrowanie SPP jest skompliko-
wanym kompleksem czynności, na które składają się następujące elementy:

- zagadnienia inżynierii ruchu;
- specjalistyczne oprogramowanie;
- integracja systemów informatycznych;
- specjalistyczne urządzenia elektroniczne i informatyczne;
- czynności fizyczne (kontrola, serwis, obsługa);
- kwestie prawne (reklamacje, odwołania, interpretacja przepisów prawa 

miejscowego);
- montaż finansowy;
- ryzyko biznesowe przedsięwzięcia;
- zarządzanie projektem.
Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka modeli obsługi SPP:
- zarządca drogi samodzielnie obsługuje i zarządza SPP;
- zarządca drogi zleca całą obsługę i zarządzanie SPP wyspecjalizowanej fir-

mie;
- modele mieszane, w których zarządca drogi i firma prywatna wspólnie ob-

sługują SPP (dzieląc się obowiązkami).
Wszystkie wymienione modele obsługi SPP odbywają się na zasadzie udziele-

nia zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Na gruncie analizy ustawy o drogach publicznych należy zwrócić uwagę na 

przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do realizacji przedsięwzięć w ramach PPP. 
Art. 13h ustawy o drogach wskazuje, że w przypadku zawarcia umowy o Part-
nerstwie Publiczno-Prywatnym opłaty za parkowanie w SPP oraz opłatę dodat-
kową może pobierać partner prywatny, natomiast art. 22 pkt. 2a tejże ustawy 
umożliwia oddanie partnerowi prywatnemu w najem, dzierżawę lub pod innym 
tytułem prawnym nieruchomości leżące w pasie drogowym w celu wykonywania 
działalności. Mamy więc w ustawie o drogach publicznych bezpośrednie odesła-
nie do przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, co więcej w przypadku 
zawarcia takiej umowy w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na obsłudze 
SPP, przychody SPP mogą stanowić bezpośrednie przychody przedsiębiorcy pry-
watnego, a obszar SPP leżący przecież w pasie drogowym może on otrzymać np. 
w dzierżawę (co jest niedopuszczalne w innych przypadkach).

Przytoczone przepisy ustawy o drogach publicznych stanowią doskonałe wyj-
ście z sytuacji problemów interpretacyjnych. Administrowanie i obsługa SPP 
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wydaje się być doskonałym rozwią-
zaniem w przypadku, kiedy podmiot publiczny z różnych względów, o których 
mowa powyżej, nie chce samodzielnie prowadzić SPP tylko zamierza zlecić jej pro-
fesjonalną obsługę wyspecjalizowanej firmie prywatnej.

Rozwiązanie wskazane powyżej doskonale może być stosowane do realizacji 
przedsięwzięć szerszych polegających na projektach, które łączą w sobie organi-
zację i obsługę SPP oraz budowę i eksploatację parkingów, które należą do SPP, 
a znajdują się w centrach miast i służą realizacji potrzeb społecznych polegających 
na zapewnieniu miejsc postojowych (parkingi wielopoziomowe, podziemne, bufo-
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rowe). Bardzo łatwo wyobrazić sobie zastosowanie w Polsce rozwiązań przyjętych 
z powodzeniem na zachodzie Europy, w których z powodzeniem obydwa typy par-
kingów, ich tworzenie i obsługa zlecane są podmiotom prywatnym. Rozwiązanie 
to umożliwia pozyskanie przez podmiot publiczny odpowiednich środków finanso-
wych na realizację inwestycji parkingowych, gdzie koszty tych inwestycji stanowią 
niejednokrotnie przeszkodę w związku z ograniczonymi budżetami publicznymi 
oraz zapewniają profesjonalną obsługę całego śródmiejskiego systemu parkowania.

W ramach opisywanego modelu współdziałania do zadań partnera prywatnego 
należałyby:

- określenie potrzeb i celów funkcjonowania SPP w danym mieście przy 
uwzględnieniu regionalnej polityki parkingowej;

- określenie technicznego modelu poboru opłat za parkowanie;
- dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury do obsługi SPP;
- stworzenie niezbędnych projektów inżynieryjnych; 
- oznakowanie SPP;
- bieżąca obsługa i administrowanie SPP;
- kontrola wnoszenia opłat.
Do zadań partnera publicznego należałyby natomiast następujące zagadnienia:
- udostępnienie obszaru SPP (w ramach oddzielnego stosunku prawnego);
- czynności związane z egzekucją opłat dodatkowych;
- wykonywanie czynności kontrolnych i nadzorczych nad realizacją projektu;
- ewentualny udział w stratach powstałych w trakcie realizacji projektu przez 

dokonanie wpłat oraz dopłat.
Współcześnie w Europie Zachodniej obowiązującym trendem w zakresie obsłu-

gi SPP jest wspomniane już wyżej łączenie usług polegających na obsłudze i wy-
posażeniu SPP (on street) z budową i obsługą parkingów zamkniętych (off street) 
oraz zlecenie tego typu usług specjalistycznym firmom sektora prywatnego przy 
jednoczesnym wydłużaniu okresu, na który udzielane są tego typu usługi. Trendy 
te oczywiście skierowane są na uzyskanie oszczędności oraz zachęcenie podmiotów 
prywatnych do realizacji tego typu inwestycji, które związane są z ponoszeniem 
dużych nakładów kapitałowych. 

Wydaje się, że polski rynek obsługi parkingów miejskich czeka podobny los, 
który z całą pewnością przyczyni się do podniesienia jakości obsługi polskich par-
kingów oraz co ważne obecnie przyczyni się do zwiększenia ilości miejsc parkingo-
wych w centrach polskich miast.


