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Czego należy się spodziewać po wprowadzeniu 
opłat za parkowanie?

Na podstawie kilkudziesięciu lat doświadczeń funkcjonowania 
strefy płatnego parkowania w obszarze śródmiejskim we Wrocławiu 
jednoznacznie możemy stwierdzić, że najważniejszym i występującym 
natychmiastowo efektem wprowadzenia opłat za parkowanie, jest 
znacząca poprawa dostępności miejsc postojowych.

Pomimo, iż wyznaczonych płatnych miejsc postojowych jest zwykle nieco mniej, 
niż faktycznie (choć najczęściej nielegalnie) funkcjonujących miejsc postojowych 
przed zmianami, to znalezienie wolnego miejsca jest zdecydowanie łatwiejsze po 
wprowadzeniu opłat. Pozytywny efekt uporządkowania parkowania dzięki opłatom 
jest zawsze dużo silniejszy niż pozornie negatywny polegający na zmniejszeniu 
liczby miejsc do parkowania.

To, że liczba tych miejsc po regulacji jest zwykle mniejsza wynika z przepisów 
technicznych. Żeby wyznaczyć legalne miejsca do parkowania trzeba uwzględnić 
ich odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, bram wjazdowych, 
zachować minimalną szerokość chodnika dla pieszych itp. Warto podkreślić, że 
przepisy te w większości obowiązują niezależnie od tego, czy parkowanie jest 
płatne, czy nie. Jednak wprowadzenie opłat wymaga wyraźnego oznakowania miejsc 
postojowych, przez co jednoznacznie jest rozstrzygnięte gdzie legalnie możemy 
parkować.

Od początku funkcjonowania strefy płatnego parkowania we Wrocławiu nie zdarzyła 
się sytuacja, aby po wprowadzeniu opłat dostępność miejsc postojowych nie uległa 
znaczącej poprawie, podobnie jak nie zdarzyło się, aby mieszkańcy przyległych 
budynków protestowali po wprowadzeniu takich zmian. Protesty zdarzają się             
w przypadku innych użytkowników (nie uprawnionych do wykupu abonamentu 
dla mieszkańca) albo wyrażane są jeszcze przed wprowadzeniem strefy i wynikają         
z obaw, które później najczęściej nie znajdują potwierdzenia w praktyce.
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Z czego wynika poprawa dostępności miejsc 
postojowych?

Powodów jest wiele. Część mieszkańców decyduje się na sprzedaż nieużywanych 
lub rzadko używanych samochodów. Inni decydują się na przepakowanie takich 
samochodów w inny rejon w dalszej odległości od swoich mieszkań, gdzie łatwiej jest 
znaleźć wolne miejsce. Najistotniejsze są jednak efekty związane z użytkownikami             
z zewnątrz:

• redukuje się parkowanie przez osoby, które mają swój cel podróży bliżej
centrum, ale ze względu na opłaty parkują w dalszej odległości od swoich
punktów docelowych i kontynuują podróż pieszo lub komunikacją miejską

• częściej wybierana jest komunikacja miejska np. przez osoby chcące załatwić
konkretną sprawę w danym rejonie

• sprawy te załatwiane są szybciej
• częściej podejmowane są decyzje o rezygnacji z posiadania we Wrocławiu

samochodu – dotyczy to głównie osób mieszkających tu czasowo (np.
studentów oraz pracowników okresowych/kontraktowych), często nie
dopełniających obowiązku meldunkowego; takie osoby w przypadku
wynajmowania mieszkania w rejonie objętym opłatami za postój częściej
pozostawiają samochód w miejscu swojego stałego zamieszkania

Ulica Jęczmienna we Wrocławiu przed (zdjęcia po lewej stronie) i po (zdjęcia po prawej stronie) 
wyznaczeniu płatnych miejsc postojowych
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Jakie są inne korzyści dla mieszkańców 
wynikające z wprowadzenia opłat za parkowanie?

Najważniejszą korzyścią jest oszczędność czasu. 

Po wprowadzeniu opłat w obszarze śródmiejskim (poza ścisłym centrum) 
w praktyce przynajmniej 15% przyulicznych miejsc postojowych 
jest dostępna niezależnie od pory dnia. Oznacza to, że w większości 
przypadków jesteśmy w stanie zaparkować w odległości mniejszej niż 
200 m od swojego miejsca docelowego. 

Ważną korzyścią jest poprawa płynności ruchu w danym obszarze. Badania prowadzone 
w różnych miastach wskazują, że w obszarach śródmiejskich, w których nie ma 
regulacji parkowania opłatami, średnio 20-30% dodatkowego ruchu w godzinach 
szczytowych generowana jest przez osoby poszukujące miejsca postojowego.

Kolejną korzyścią jest poprawa warunków bezpieczeństwa. 

Poprzez zachowanie wymaganych odległości od skrzyżowań, przejść 
dla pieszych i przystanków poprawia się wzajemna widoczność 
uczestników ruchu. Dodatkowo miejsca postojowe wyznaczane są tak, 
aby dostosować szerokość pasów ruchu dostępną dla samochodów do 
aktualnych przepisów, co oznacza w większości przypadków mniejszą 

gotowość kierowców do przekraczania dopuszczalnych w danym miejscu prędkości.

Istotna jest także poprawa jakości przestrzeni ulicy. 

Chodniki, zwłaszcza stare, nie są konstrukcyjnie dostosowane do 
długotrwałego obciążenia ciężarem kilkuset kilogramów, przez co 
parkowanie na nich powoduje ich szybką dewastację. Jeszcze szybciej 
dewastowane są przyuliczne pasy zieleni. 
Natomiast dzięki zasadzie przekazywania zysków z parkowania na 

rzecz osiedla - na drobne remonty infrastruktury drogowej, nie tylko unika się 
zniszczeń, ale w perspektywie kilku lat możliwa jest naprawa tych, do których doszło 
w okresie poprzedzającym regulację parkowania opłatami. 

Po uregulowaniu parkowania zdecydowanie łatwiej jest też wygospodarować 
dodatkowe miejsce na wprowadzenie dodatkowej zieleni przyulicznej, stojaków 
rowerowych, ławek itp.
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Kiedy działa strefa?

Jakie opłaty ponoszą mieszkańcy?

Strefa płatnego parkowania obejmująca wrocławskie śródmieście działa 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Oznacza to, że nawet po wprowadzeniu opłat, nie muszą ich ponosić między innymi 
osoby:
• odwiedzające mieszkańców strefy w weekend
• odwożące  w dany rejonie dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły przed

godz. 9:00 i jadące dalej do pracy w inny rejon miasta
• załatwiające krótko sprawy (zakupy, odbiór paczki, złożenie pisma w urzędzie

itp.) przed godziną 9:00, w drodze do pracy

Mieszkańcy zameldowani stale lub czasowo w sąsiedztwie płatnych miejsc postojowych 
są uprawnieni do zakupu abonamentu w cenie:

Dotyczy to pierwszego samochodu posiadanego przez danego mieszkańca 
– jeśli chce on wykupić abonament na więcej aut, opłaty za kolejne są 
wyższe. Jeśli jednak w danym mieszkaniu zameldowanych jest więcej osób 
posiadających samochód, każda z nich ma możliwość wykupienia abonamentu na 
swój pojazd w tej samej, wskazanej wyżej cenie.

Co ważne, abonament dla mieszkańca uprawnia do parkowania na terenie danej 
podstrefy. W większości wypadków granice podstref pokrywają się z granicami 
miejskich osiedli, zatem posiadacz abonamentu może parkować na dość dużym 
obszarze, a nie tylko na ulicy, przy której jest zameldowany. 
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Poniżej zamieszczona jest mapa pokazująca podział  wrocławskiej strefy 
płatnego parkowania na podstrefy (rzymska numeracja V-XIV; pierwsze 
cztery podstrefy znajdują się strefie centrum funkcjonującej na innych zasadach). 

Dokładne granice można prześledzić w internecie na wrocławskim geoportalu 
(geoportal.wroclaw.pl) wybierając mapę „Komunikacja i transport” oraz 
zaznaczając warstwę „Strefy płatnego parkowania”.
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Jakie opłaty ponoszą pozostali użytkownicy?

Koszt parkowania w strefie obejmującej wrocławskie śródmieście (obszar zaznaczony 
na powyższej mapie na niebiesko) w czasie jej funkcjonowania to:

Zatem zakładając, że drobne zakupy w lokalnym sklepie lub załatwienie drobnej 
sprawy zajmuje do 20 minut, koszt parkowania w takim przypadku zamknie się w 1 
zł. Jeśli przyjmiemy, że skorzystanie z lokalnej usługi, jak wizyta u fryzjera, krawca, 
czy w salonie kosmetycznym zajmuje ok. godziny, ich koszt dla klientów wzrośnie 
o ok. 3 zł. Jeśli natomiast przyjmiemy, że spotkanie biznesowe trwa zwykle do 3
godzin, opłata związana z opłaceniem takiego postoju zamknie się w kwocie 10 zł.

W każdym jednak przypadku otrzymujemy w zamian oszczędność czasu związaną 
wyraźną poprawą dostępności miejsc postojowych blisko punktu docelowego.

Stali użytkownicy, np. przedsiębiorcy funkcjonujący w danym obszarze, nie będący 
jednak jego mieszkańcami, mogą wykupić ogólnodostępny abonament:

Co ważne, pozwala on na parkowanie bez dodatkowych opłat w całej wrocławskiej 
strefie płatnego parkowania poza ścisłym centrum, czyli we wszystkich podstrefach 
V-XIV oznaczonych na powyżej mapie niebieskim tłem.  Zatem nie tylko jego 
cena, ale także obszar obowiązywania jest znacznie większy niż w przypadku 
abonamentów dla mieszkańców.
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Kto jest zwolniony z opłat w strefie?

Co z podwórkami i drogami wewnętrznymi?

Osobne typy abonamentów przewidziane są dla szczególnych grup użytkowników 
jak służby miejskie oraz osoby z niepełnosprawnościami (w zależności od ich stopnia) 
potwierdzonymi stosownym orzeczeniem.

Z opłat za postój w strefie zwolnieni są między innymi:

użytkownicy jednośladów 
(rowerów, skuterów, motocykli)

pojazdy części służb państwowych 
oraz Straży Miejskiej Wrocławia

osoby z niepełnosprawnościami  
(w zależności od ich rodzaju 
i stopnia) potwierdzonymi 
stosownym orzeczeniem oraz 
osoby je dowożące

użytkownicy samochodów 
elektrycznych i niektórych 
hybrydowych (o emisji CO nie 
przekraczającej 100 g/km)

Strefa płatnego parkowania funkcjonuje na podstawie przepisów Ustawy o drogach 
publicznych, w związku z tym nie może działać poza pasem drogowym drogi 
publicznej. Nie można więc jej stosować we wnętrzach podwórzowych oraz na drogach 
wewnętrznych, nawet jeśli są oznakowane jako „strefa ruchu” i obowiązują na nich 
przepisy ruchu drogowego.
Dlatego w dyskusji o objęciu danego obszaru płatnym parkowaniem często pojawia 
się obawa o przeniesienie parkowania z ulic do wnętrz podwórzowych. 
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W praktyce nie obserwujemy wyraźnie zwiększonej presji na parkowanie w podwórzach 
po ustanowieniu opłat za parkowanie na ulicach. Wpływa na to kilka czynników:

• przed wprowadzeniem opłat deficyt miejsc postojowych we wrocławskim
śródmieściu jest już tak duży, że wszystkie możliwe do zajęcia miejsca postojowe
we wnętrzach podwórzowych są wykorzystane

• co prawda część użytkowników (zwłaszcza stałych/regularnych, ale nie będących
zameldowanymi mieszkańcami) po wprowadzeniu opłat ucieka przed ich
uiszczaniem na tereny poza pasem dróg publicznych, jednak istotna jest także
grupa użytkowników (zwłaszcza sporadycznie odwiedzających dany rejon), która
gotowa jest ponosić opłaty postojowe biorąc pod uwagę ich stosunkowo niskie
stawki; przed wprowadzeniem opłat osoby te często szukają miejsc postojowych
w podwórzach ze względu na fakt, że przy ulicy wszystkie miejsca są zajęte.

W efekcie nie obserwujemy istotnej różnicy pomiędzy stanem wnętrz 
podwórzowych w rejonach, w których na ulicach obowiązują opłaty oraz w 
tych, gdzie nie zostały one wprowadzone. Podstawowym czynnikiem różnicującym 
stan podwórzy jest sposób ich zagospodarowania, a przede wszystkim zastosowanie 
fizycznych barier uniemożliwiających wjazd na te podwórza lub na tereny wewnątrz 
nich przeznaczone pod inne funkcje niż obsługa samochodów (np. zieleń, place zabaw). 

Decyzje o sposobie zagospodarowania wnętrzna podwórzowego, ewentualnie                       
o ograniczeniu możliwości wjazdu samochodem na dany teren podejmuje zawsze jego
zarządca.

Nie bójmy się więc strefy płatnego parkowania! 
Jej wprowadzenie poprawia jakość codziennego życia w śródmieściu.
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