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Cele wprowadzenia w Krakowie opłat 
parkingowych

Celem generalnym jest realizacja zasad  ZRÓWNOWAŻONEGO 
TRANSPORTU, dla radykalnego ograniczenia zatłoczenia przy 
zapewnieniu niezbędnego poziomu mobilności. 

Instrumentami takiej polityki (wdrażanej od 1993 roku) są;

•Radykalna poprawa transportu zbiorowego, 

•Ograniczenie dostępu samochodem do Centrum Krakowa,

•Wprowadzenie płatnego parkowania, a z czasem płatnego 
dostępu do centralnej części miasta,

•Rozwój sieci infrastruktury rowerowej.

Spodziewane rezultaty:

•Zwiększenie udziału ruchu transportem zbiorowym i 
rowerami

•Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń od motoryzacji
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Sytuacja ruchowa w Krakowie w końcu 
lat 80.XX wieku

• Słabo rozwinięta sieć drogowa powoduje narastające 
zatłoczenie w ruchu i parkowaniu, szczególnie w Centrum 
miasta

• Po okresie Rewolucji „Solidarności” w latach 1980/81 rośnie 
świadomość ekologiczna i nasila się presja na zmniejszenie 
zatłoczenia (ruch i parkowanie)

oraz

• na zmianę polityki transportowej na rzecz rozwoju 
zrównoważonego („Quo Vadis Cracovia”) 

• Napływ „nowinek” z Zachodu w zarządzaniu ruchem w 
centrach miast oraz regulacji parkowania skłaniają środowisko 
fachowe i niektóre NGO’sy do lansowania nowych rozwiązań. 

• Wiele środowisk uznaje te rozwiązania jako szkodliwe.
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Stan prawny w roku 1988 

• Ustawa o drogach publicznych z roku 1985 w art. 13 zawiera 
upoważnienie do pobierania opłat parkingowych, nadając 
Radzie Ministrów prawo do uregulowania wysokości, trybu i 
organów właściwych do wymiaru i poboru opłat. RM nie 
wydała wówczas takiego rozporządzenia. 

• W roku 1990, w ramach zmian w systemie administracji, 
przyznano samorządowi gminy prawo wprowadzania opłat 
parkingowych, o których mowa w ust. o drogach publicznych.

• System opłat został w Krakowie wprowadzony Uchwałą 
z 6 kwietnia 1988 roku, w ramach projektu „uspokojenia  
ruchu samochodowego w śródmieściu Krakowa”. Decyzja 
spotykała się z pewnym oporem, w tym z powodu „wątłych” 
podstaw prawnych ówczesnej decyzji, co było skutkiem braku 
stosownych przepisów w ówczesnym prawie
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Stan prawny w roku 1990 

• W maju 1990 r. przystosowano ustawę o drogach publicznych 
do nowego podziału zadań i kompetencji administracji 
samorządowej i rządowej; decyzje o pobieraniu opłat  
przekazano do wyłącznej kompetencji gminy

• Rada Miasta Krakowa dostosowała przepisy lokalne do tych 
przepisów w czerwcu i wrześniu 1991 roku.

• Ten stan, co do zasad, trwał do końca lat 90.

• Środki uzyskiwane z opłat wpływały na środek specjalny 
zarządu dróg miejskich ze wskazaniem do wykorzystania na 
cele związane z utrzymaniem i modernizacja dróg w 
Krakowie. Nie były to środki budżetu miasta, choć oczywiście 
gospodarowano nimi w ramach planu finansowego zarządu 
dróg, zatwierdzanego przez Zarząd Miasta.      
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Uwagi (1) 

• Wg obecnych reguł prawodawstwa uchwała RN z 1988 roku 
może być uznana wadliwą prawnie.  Oparta jest na zapisie 
ustawy o terenowych organach administracji, gdzie mowa o 
„działaniach związanych z rozwojem terenu” oraz 
„zaspokajaniu potrzeb ludności”. Dość to ogólne…

• Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził spójny 
system organizacji ruchu (w tym uspokojenia ruchu w 
centrum) wraz z poborem opłat za parkowanie

• Stan prawny opłat za parkowanie od początku był obiektem 
zarzutów jako naruszenie praw obywatelskich, choć takie 
zarzuty nie prowadziły do żadnych konsekwencji 

• Przepisy państwowe od pierwszych ustaw były nieżyciowe i 
świadczyły o słabej orientacji władz w kwestiach, jakie są 
nimi regulowane 
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Uwagi (2) 

• Po okresie początkowym (do 1993 r.) następowały powolne 
choć liczne (ponad 70) zmiany, część „pod prąd” idei 
uspokajania ruchu . W 1994 r. nadano Radzie Ministrów 
wyłączne  prawo ustalania maksymalnych opłat, jednolitych 
w skali gminy). Cóż z tego, że obecnie  dopuszcza się 
zróżnicowanie stawek w różnych miejscach gminy, jeśli 
maksymalną stawkę utrzymuje się od wielu lat na poziomie 3 
zł/godz., gdy obok na parkingach komercyjnych wynosi 5 zł i 
więcej. 

• Od początku pomija się istotną funkcję opłat parkingowych, 
jaką jest zmniejszanie mobilności samochodami. Wysokość 
opłat jest kluczowym czynnikiem takiego działania.

• Utrzymana jest dziś zasada przekazywania dochodów z opłat 
na środek specjalny zarządu dróg. Nawet w opłacie paliwowej 
jest udział na koleje!  
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Uwagi (3) 

• Badania światowe wskazują, że jeśli stopień wykorzystania 
miejsc parkingowych przekracza w szczycie 85%, to ruch 
pojazdów poszukujących wolnego miejsca może zwiększyć 
ruch na ulicy do 50%. To skutek braku realizacji 
fundamentalnej w ekonomii zasady równowagi podaży 
i popytu. 

• Z badań w wielu miastach wynika, że jeśli poziom opłat jest 
niski, i/lub dostępność abonamentów duża, w centrach miast 
miejsca parkingowe zapełniają się we wczesnych godzinach 
i są zajmowane przez cały dzień. To oznacza, że miasto takie 
promuje osoby pracujące w tym rejonie, zaś klientów tego 
obszaru pozostawia bez usługi parkingowej. Stoi to w 
sprzeczności z „naturalną” funkcja usługowa centrum, w tym 
np. dbałością o turystów, interesantów czy osoby odwożące 
dzieci do szkół, itp. 
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Uwaga końcowa 

• NIEZROZUMIAŁE JEST TRAKTOWANIE DROGI PUBLICZNEJ 
NIE JAKO  NIERUCHOMOŚCI, ALE JAKIEJŚ SPECJALNY BYT 
PRAWNY. Tak postanawia ustawa o drogach publicznych, 
przymnijmy, uchwalona w … 1985 roku!
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• NIEZROZUMIAŁE JEST TRAKTOWANIE DROGI PUBLICZNEJ 
NIE JAKO  NIERUCHOMOŚCI, ALE JAKIEJŚ SPECJALNY BYT 
PRAWNY. Tak postanawia ustawa o drogach publicznych, 
przymnijmy, uchwalona w … 1985 roku!

• W konsekwencji nie można stosować standardowych zasad 
gospodarowania mieniem, opartych na prawie cywilnym (np. 
wynajem miejsc parkingowych). W takiej sytuacji możliwe 
byłoby stosowanie zasad rynkowych, w miejsce obecnych 
decyzji administracyjnych, ograniczających racjonalne 
zarządzanie, a także rodzących wielkie zagrożenie korupcją, 
nie mówiąc o stratach w dochodach gminy.
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• NIEZROZUMIAŁE JEST TRAKTOWANIE DROGI PUBLICZNEJ 
NIE JAKO  NIERUCHOMOŚCI, ALE JAKIEJŚ SPECJALNY BYT 
PRAWNY. Tak postanawia ustawa o drogach publicznych, 
przymnijmy, uchwalona w … 1985 roku!

• W konsekwencji nie można stosować standardowych zasad 
gospodarowania mieniem, opartych na prawie cywilnym (np. 
wynajem miejsc parkingowych). W takiej sytuacji możliwe 
byłoby stosowanie zasad rynkowych, w miejsce obecnych 
decyzji administracyjnych, ograniczających racjonalne 
zarządzanie, a także rodzących wielkie zagrożenie korupcją, 
nie mówiąc o stratach w dochodach gminy.

• Od lat 90. problemy raczej się nasilają, co powoduje, że to 
narzędzie prowadzenia zrównoważonej polityki 
transportowej nie może być efektownie stosowane.
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Dziękuję za uwagę!


