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a.) Czy w waszym kraju 
władze miast mają moż-
liwość ustalania opłat za 
parkowanie na własną 
rękę (bez wpływu władz 
państwowych lub regio-
nalnych)? 
Płatne parkowanie istnie-
je w Krakowie od późnych lat 
80-tych. Największym pro-
blemem wszystkich polskich 
miast i lokalnych polityk par-
kingowych jest fakt, że mak-
symalne opłaty w strefach 
płatnego parkowania w Pol-
sce, jak i dodatkowe koszty 
dla niepłacących kierowców 
są ustalone na mocy ustaw na 
poziomie państwowym (2003 
r.). Przez wiele lat polskie 
miasta usiłowały wpłynąć na 
zmianę prawa tak, aby wła-
dze lokalne mogły ustalać wy-
sokość cen. W tych okoliczno-
ściach, w Krakowie, tak jak i 
w wielu innych polskich mia-
stach, ceny zostały ustalone 
na najwyższym możliwym po-
ziomie.

Nie ma możliwości podniesie-
nia opat maksymalnych, usta-
lonych na mocy ustawy pań-
stwowej. 

b.) Czy miasto ma możli-
wość przeznaczyć docho-
dy płynące z opłat parkin-
gowych na finansowanie 
rozwiązań zrównoważonej 
mobilności? 
Kraków ma uprawnienia do-
wykorzystywania dochodów z 
opłat parkingowych jako przy-
chodu miasta. Obecnie, więk-
szość tego przychodu jest wy-
korzystywana do finansowa-
nia rozwoju systemu parkin-
gowego (np. system Park&Ri-
de, parkingi kubaturowe, itp.) 
oraz do finansowania utrzy-
mania stref parkingowych. 

c.) Proszę o przedstawie-
nie sytuacji prawnej do-
tyczącej egzekwowania 
opłat (proszę o rozważenie 
następujących kwestii: czy 
to egzekwowanie jest sku-
teczne? Kto się nim zajmu-
je? Co dokładnie jest egze-
kwowane – czy tylko opła-
ta parkingowa czy manda-
ty za wszelkie wykroczenia 
wobec przepisów dotyczą-
cych parkowania, takie jak 
parkowanie na skrzyżowa-
niach, chodnikach, itp.) 
Kraków postanowił wdrożyć 
mechanizm podstawowego fi-

nansowania jako akt prawa 
lokalnego, na mocy szczegól-
nego zarządzenia prezyden-
ta Krakowa. Niestety na sku-
tek ograniczeń prawnych akt 
ten jest dość ogólny i oferuje 
więcej pola do manewru (np. 
według obecnie dostępnych 
możliwości prawnych miast). 
Główna informacja jest taka, 
że każdego roku, w czasie 
ustalania nowego budżetu,

20% przychodu z płatnych 
stref parkingowych zostanie w 
szczególności „przeznaczane” 
w tym nowym budżecie jako 
źródło finansowania zrówno-
ważonej mobilności. Powinno 
więc pokrywać przede wszyst-
kim działania promocyjne, ale 
też i infrastrukturę oraz wypo-
sażenie, o ile jest to możliwe 
(np. stojaki rowerowe, usługi 
mobilne, usprawnienia w ob-
szarach pieszych, itp.). Biorąc 
pod uwagę, że dochód ze stre-
fy płatnego parkowania wyno-
si w przybliżeniu 40 milionów 
polskich złotych rocznie, ozna-
cza to, że 8 milionów złotych 
można wykorzystać na rozwój 
zrównoważonego transportu. 
Ogólnie to o wiele więcej niż 
sumy przeznaczane, przykła-
dowo, na stworzenie wydzie-
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lonych ścieżek rowerowych 
przed rozpoczęciem projek-
tu PUSH AND PULL (około 2-3 
miliony rocznie). 

d.) Jeżeli spotykaliście się 
z ograniczeniami prawny-
mi, czy byliście w stanie 
rozwiązać te problemy, a 
jeśli tak, to w jaki sposób 
to zrobiliście?  
Głównym problemem pod-
czas przygotowania i wdroże-
nia mechanizmu podstawowe-
go finansowania był skompli-
kowany proces decyzyjny, po-
przedzony konsultacjami.

Wiele wydziałów magistratu 
musiało zaangażować się w 
ten proces, ale co najważniej-
sze, ogólna idea i wola ustale-
nia mechanizmu finansowania 

Jakie opłaty za parking – gdzie i za ile? 

Ile przestrzeni parkin-
gowych na ulicach i poza 
nimi znajduje się pod kon-
trolą miasta i jak wiele z 
nich powstało na zasa-
dzie regulacji zmuszają-
cych użytkowników do po-
noszenia opłat za ich użyt-
kowanie bądź do uzyska-
nia pozwolenia na parko-
wanie z tytułu zamiesz-
kania tam? Jakie kwoty 
muszą zapłacić użytkow-
nicy za korzystanie z ta-
kiego miejsca przez go-
dzinę lub rok (w przypad-
ku pozwolenia)? Czy opła-
ty zmieniają się zależnie 
od rodzaju pojazdu i/lub 
jak dużo pozwoleń może 
otrzymać jedno gospodar-
stwo domowe? Proszę ob-
jaśnić, jakie rodzaje go-
spodarstw lub użytkowni-
ków nie mogą uzyskać po-
zwolenia lub wykupić go-
dziny parkowania. 

Obecnie, strefa płatnego par-
kowania w Krakowie obejmu-
je 29 tysięcy miejsc parkin-
gowych. Jest ona podzielo-
na na 8 podstref. Abonament 
dla mieszańca jest honoro-
wany tylko w jednej podstre-
fie, tam, gdzie zarejestrowa-
ny jest właściciel samochodu.
Co do wydzielonych obszarów 
parkowania poza ulicami, Mia-
sto Kraków zarządza 2 parkin-
gami kubaturowymi niedaleko 
centrum miasta, gdzie znaj-
duje się 335 miejsc parkingo-
wych i 2 obiektami Park&Ride, 
gdzie w sumie jest 250 miejsc. 
System Park&Ride jest wciąż 
rozwijany.

Opłaty w strefach płatnego 
parkowania obowiązują w dni 
robocze (od poniedziałku do 
piątku, poza dniami świątecz-
nymi) od godziny 10:00 rano 
do 20:00 wieczorem.

Jak wspomniano wcześniej, 
ceny zostały ustalone (przez 

Radę Miasta) na najwyższym 
możliwym poziomie i przed-
stawiają się następująco: 

• pierwsza godzina 3,00 PLN 
(około 0,75 euro)

• druga godzina 3,50 PLN

• trzecia godzina: 4,10 PLN

• czwarta i kolejne godziny: 
3,00 PLN 

Minimalna opłata to 1 PLN (za 
20 minut).

Dostępne są też opcje płatno-
ści za okres dłuższy niż kilka 
godzin: 

• dostępne dla wszystkich 
kierowców: 

 — za jeden dzień: 25,00 
PLN

 — za jeden tydzień (5 ko-
lejnych dni roboczych) 
– 125,00 PLN

 — za miesiąc – 250,00 
PLN 

były szeroko akceptowane. 
Proces ten zbiegał się z przy-
gotowaniem i wprowadzeniem 
nowych zasad transportu w 
Krakowie, stąd też wynikało 

wiele dyskusji o zrównoważo-
nej mobilności i konieczność 
wzmocnienia „słabszych” ele-
mentów systemu, takich jak 
ruch pieszy i rowerowy. 
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• dla mieszkańców stref P1, 
P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, 
P6III, P6IV, P6V, P7, P8)- 
miesięcznie – 10,00 PLN

• dla osób z ograniczoną 
sprawnością ruchową opła-
ta miesięczna wynosi 2,50 
PLN

• dla mikro-przedsiębiorców 
(SME) opłata miesięczna to 
50,00 PLN

• dla samochodów z napę-
dem elektrycznym lub hy-
brydowym opłata jest ob-
niżona do 100,00 PLN mie-
sięcznie 

Główne możliwości uiszczenia 
opłaty:

• parkomaty, monetami

• karty PayPass i inne karty 
płatnicze

• Krakowska Karta Miejska

• abonamenty (zakup także 
drogą elektroniczną na stro-
nie: eabonamenty.mi.kra-
kow.pl)

• telefony komórkowe: mobil-
na usługa parkingowa w ra-
mach systemu Sky Cash  

Czy przepisy parkingowe 
są skutecznie egzekwowa-
ne, a jeśli tak, to gdzie i na 
jakich rodzajach parkin-
gów (np. tylko na płatnych 
parkingach lub na parkin-
gach dla mieszkańców)? 
Kto i w jaki sposób je eg-
zekwuje?  

Egzekucja przepisów jest re-
alizowana w całym mie-
ście przez pracowników Miej-
skiej Infrastruktury (jednost-
ki miejskiej odpowiedzialnej 
za parkowanie), wspieranych 
przez spółki prywatne wybra-
ne w publicznym przetargu. 
Egzekucja jest dokonywana 
też przez miejscową policję, 
jeżeli ma miejsce złamanie 
przepisów dotyczących parko-
wania i parkingów (także par-
kowania na skrzyżowaniach, 
chodnikach, poboczach). Po-
licja państwowa może także 
wymierzać grzywny parkują-
cym nielegalnie (na miejscu 
zarezerwowanym dla innych 
pojazdów, na chodnikach, na 
terenach zielonych, w pobliżu

przecięcia lub skrzyżowa-
nia dróg, itp.). Wysokość ta-
kich mandatów jest regulo-
wana przez prawo krajowe, w 
ramach minimalnego i mak-
symalnego pułapu za wykro-
czenia związane z parkowa-
niem lub prowadzeniem po-
jazdu. Od wielu lat, wymierza 
się mandaty „kredytowe”, któ-
re należy opłacić w ciągu 7 dni 
i których nie płaci się na miej-
scu, bezpośrednio u policjan-
ta.

Głównym problemem doty-
czącym egzekucji w strefach 
płatnego parkowania są, we-
dle prawa krajowego, samo-
chody zaparkowane na ze-
wnątrz wyznaczonych tere-
nów parkingowych, których 
nie można potraktować jako 
pojazdy „wewnątrz strefy”. W 
ten sposób kierowcy unika-
ją opłat karnych, o ile nie do-
staną ich za inne wykroczenia 
(np. parkowanie na chodniku 
tam, gdzie nie jest to dozwo-
lone). 

Egzekwowanie 
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Jakie są cele wprowa-
dzonych przez was za-
sad przemieszczania się 
po mieście? Czy macie za-
miar walczyć z łamaniem 
przepisów parkowania? 
Czy chcecie odciążyć ob-
szary zamieszkane od sa-
mochodów innych kierow-
ców, niezamieszkałych w 
tym obszarze? Czy chce-
cie na nowo urządzić prze-
strzeń publiczną i spra-
wić, że będzie dostępna dla 
mieszkańców, także i bez 
samochodów? Czy chcecie 
zapełnić garaże podziem-
ne (w połowie puste?) Czy 
chcecie zmniejszyć korki i 
zwiększyć udział alterna-
tywnych środków komu-
nikacji w codziennym ru-
chu? Co chcecie osiągnąć 
wprowadzając zasady mo-
bilności i w jaki sposób re-
gulamin parkowania może 
wesprzeć te cele? 

Pomimo zwiększającej się licz-
by właścicieli samochodów, 
Kraków wciąż prezentuje bar-
dzo pozytywne podejście do 
zrównoważonego transportu, 
ponieważ mniej więcej 50% 
wszelkich przejazdów odby-
wa się komunikacją miejską 
(tramwaje i autobusy). Jed-
nakże wraz z rozwojem mia-
sta i zwiększającą się mobil-
nością oraz liczbą pojazdów, 
infrastruktura drogowa i ko-
munikacja miejska stały się 
ogromnym wyzwaniem w Kra-
kowie w wyniku lat zaniedby-
wania infrastruktury drogo-
wej.

Najnowsza wersja lokalnej 
polityki transportowej (2016-
2025), opracowana zgonie z 
zasadami SUMP, ustala czte-
ry główne cele dotyczące 
parkowania, wspierające roz-
wój systemu zrównoważone-
go transportu: 

• rozbudowa sieci parkingów 
Park&Ride, Bike&Ride, Kis-
s&Ride, zwłaszcza w po-
wiązaniu z siecią tramwa-
jów i pociągów w pobliżu 
trzeciej i czwartej obwodni-
cy miasta

• powstanie wielopoziomo-
wych parkingów, z założe-
niem uniknięcia zwiększe-
nia potencjału parkingowe-
go w ich okolicach

• działania zmierzające do 
lepszej organizacji i ograni-
czania miejsc parkingowych 
na ulicach i chodnikach

•  powiększanie stref płat-
nego parkowania, w miej-
scach o dużym deficycie 
przestrzeni do parkowania 

Jakie są cele wprowadzonych przez was polityk parkingowych i jak 
są one podtrzymywane przez przepisy dotyczące parkowania? 

Spodziewany przychód i (planowane) wydatki z mechanizmu 
finansowania podstawowego 

Zgodnie z bieżącymi oszaco-
waniami, oczekuje się wpły-
wów w przybliżeniu 40—50 
milionów PLN rocznie z tytu-
łu opłat parkingowych. Me-
chanizm finansowania pod-
stawowego zmierza do prze-

znaczenia 20% z tych wpły-
wów na zrównoważony trans-
port (przede wszystkim in-
frastrukturę pieszą i rowero-
wą oraz zarządzanie nimi), co 
oznacza około 8-10 milionów 
PLN rocznie na te cele. Więk-

szość tego dochodu, tak jak i 
w poprzednich latach, będzie 
przeznaczona na utrzymanie i 
rozwój całego systemu parko-
wania w mieście. 
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Kto decyduje o tym, jak będą wydawane pieniądze w ramach 
środków na zrównoważoną mobilność? 

Wpływy ze stref płatnego 
parkowania są gromadzone 
przez Infrastrukturę Miejską 
– spółkę należącą w 100% 
do Miasta Krakowa, po czym 
wykorzystywane głównie do 
utrzymywania istniejącego 
systemu płatnych stref par-
kingowych (powiększanych 
niemal corocznie) i rozwo-
ju infrastruktury (np. parkin-

gu kubaturowego w dzielnicy 
Kraków-Podgórze). Jednak-
że, w momencie, gdy budżet 
zostaje ustalony na dany rok, 
spółka ma obowiązek uzgod-
nić swoje plany budżetowe z 
Zastępcą Prezydenta i część 
przychodu jest wykorzysty-
wana na inne potrzeby zwią-
zane z transportem lokal-
nym, nie związane z parko-

waniem (np. na infrastruktu-
rę rowerową, system rowe-
rów miejskich, itp.), w spo-
sób nieformalny. Tworzony 
obecnie mechanizm finan-
sowania podstawowego ma 
na celu sformalizowanie tych 
procesów.  
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www.push-pull-parking.eu

Kontakt: 

Tomasz Zwolinski
Urząd Miasta Krakowa 

Tel. +48 12 616-87-48   

Email: Tomasz.Zwolinski@um.krakow.pl

Strona internetowa: www.krakow.pl 

Jakie projekty/systemy sfinansowaliście od momentu wdrożenia 
mechanizmu finansowania podstawowego i jakie zamierzacie 
finansować w ciągu następnego roku lub dwóch? 

Planuje się wykorzystanie pie-
niędzy z finansowania podsta-
wowego głównie na wzmoc-
nienie i rozwój ruchu rowero-
wego i pieszego, na przykład: 

• montaż stojaków rowero-
wych

• wsparcie dla projektu 
STARS – rowerem do szko-
ły

• wsparcie dla rozwoju syste-
mu rowerów miejskich Wa-
velo

• utworzenie interaktywnej 
mapy problemów i prze-
szkód napotykanych przez 
pieszych

• kampania „Pieszo do pracy”

 Projekt współfinansowany z programu Unii 
  Europejskiej „Inteligentna Energia dla Europy”       


