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Parkowanie – zarobić,
czy,, popłynąć”
Sektor budowlany w Polsce pomimo
trwającej już kilka lat dekoniunktury odnotowuje dodatnią dynamikę
wzrostu, chociaż nie we wszystkich
rodzajach budownictwa. Budownictwo deweloperskie w największych
miastach kraju nadal szybko się rozwija. Towarzyszące zabudowie kubaturowej układy przestrzenne wraz z koniecznymi miejscami do parkowania muszą spełniać szereg konkretnych wytycznych technicznych i prawnych
oraz estetycznych i ekonomicznych. Deweloperzy zdecydowanie
bardziej wolą budować tanio mieszkania, aniżeli budować drogie
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parkingi pod budynkami.
Swego rodzaju wyzwaniem dla urbanistów i architektów jest
przygotowanie odpowiedniej formy zagospodarowania nieruchomości wraz z miejscami do parkowania w sposób uwzględniający odpowiedni standard projektowy parkingów i jego opłacalność biznesową. Z uwagi na niekiedy zaniechanie działań i starań
władz samorządowych w temacie miejsc parkingowych w mia-
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stach, brak podejmowanych decyzji na temat szerszego spojrzenia na parkingi, problem ten coraz częściej dotyka deweloperów.
Polityka parkingowa poszczególnych jednostek samorządowych

urbanistyka

ma bardzo istotny wpływ na ilość i jakość budowlaną miejsc par-
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kingowych, co w dużej mierze przekłada się na bezpieczeństwo
i komfort uczestników lokalnego ruchu drogowego. Faktem jest,
że parkować gdzieś trzeba, a za parkowanie coraz częściej przychodzi nam zapłacić coraz wyższą cenę.....
Parkingi z jednej strony mają nam zapewnić komfort, z drugiej
strony zaczynają być poważnym biznesem. Na parkowaniu można zarobić, ale na parkingach można też „popłynąć”...
Rafał Gorączniak
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inwestycje

Parkingi w inwestycjach
Badania ruchu wskazują, że samochód znajdujący się na terenie miasta aż 95 procent czasu stoi na
parkingu. Aktualnie na terenie naszego kraju według danych Głównego Urzędu Statystycznego
zarejestrowanych jest ponad 19 milionów aut. Gdzie wszystkie te samochody parkują?
Parking jest to wyznaczone miejsce służące do odstawiania pojazdów. Szerzej
o parkingach mówimy jak o miejscach
postojowych dla samochodów. Sytuowanie nowych miejsc parkingowych regulują warunki techniczne. W zależności
od projektu zagospodarowania terenu
– lokalizacja, wielkość i rozplanowanie
miejsc parkingowych zależy w dużej mierze od funkcji terenu i obiektów.
W zależności od przyjętego rozwiązania projektowego miejsca postojowe urządza się na terenach otwartych parkingów,
w liniach rozgraniczających dróg, w samodzielnych garażach otwartych lub zamkniętych, w budynkach, na budynkach,
na terenie przy budynkach lub pod budynkami. Swego rodzaju wyzwaniem dla
urbanistów i architektów jest przygotowanie odpowiedniej formy zagospodarowania nieruchomości wraz z parkingami w sposób uwzględniający odpowiedni
standard projektowy parkingów i jego
opłacalność biznesową.
W projektach mieszkaniowych zapewnienie możliwości parkowania w dowolnej formie projektowej jest jednym
z głównych czynników wpływających
na ich prawidłowe funkcjonowanie. Z kolei w projektach komercyjnych wysoki standard, dostępność i liczba miejsc
parkingowych jest zasadniczym powodem zadowolenia najemców i klientów.
Obecnie, jak wynika z dostępnych statystyk polska rodzina dysponuje więcej niż jednym samochodem. Taka ilość
pojazdów generuje zasadniczy problem
już nie tylko z poruszaniem się po mało
przepustowych drogach, ale także z parkowaniem w dużych miastach. W szczególności idzie o ich centra oraz o starsze
osiedla mieszkaniowe, gdzie liczba parkingów nie została wcześniej odpowiednio oszacowana.
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W niektórych przypadkach inwestycja
budowlana w części drogowej z uwzględnieniem miejsc do parkowania pojazdów
nastręcza inwestorom i projektantom sporo kłopotów. Projektowane do realizacji
nowe budynki z miejscami do parkowania w sposób szczególny stają się areną rozmów i negocjacji, a czasami walki
o parytet parkingowy w danej inwestycji. Tutaj, o ile nie ma konkretnego zapisu
wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sposób
uzależniony od decyzji organów wydających decyzję o warunkach zabudowy
dochodzi czasami do różnych decyzji.
Oczywista jest obecnie konieczność zapewniania miejsc postojowych na terenie inwestycji. Tylko czy zawsze i za każdą cenę? Parytety bywają różne. Rozstrzał
i różnice w parytetach są znaczne. Bywa
i tak, że w decyzji pojawiają się zapisy
o możliwości parkowania na terenach
ogólnodostępnych parkingów, wydzielonych miejsc parkingowych zlokalizowanych w drogach publicznych oraz takie,
gdzie inwestor może zabezpieczyć miejsca parkingowe w danej ilości na zasadzie
umowy dzierżawy poza terenem inwestycji. Zdarza się i tak, że zasady urządzenia
miejsc parkingowych na terenie planowanej inwestycji w decyzji o warunkach zabudowy są pomijane. Od czego to zależy?
Inwestorzy planujący zabudowę jednorodzinną z parkingami problemów raczej
nie odczuwają. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w projektach wielorodzinnych
lub usługowych. Urzędnicy nakładający
na inwestorów obowiązek lokalizowania
miejsc parkingowych na terenach inwestycji wskazują w dokumentach planistycznych konkretny parytet miejsc
parkingowych w stosunku do liczby planowanych lokali. W zależności od powierzchni danej działki budowlanej, jej

kształtu, zabudowy działek sąsiednich
oraz planów inwestycyjnych dewelopera, miejsca parkingowe projektowane
są w rozmaity sposób. W przypadku decyzji dewelopera o bardziej efektywnie
wykorzystanej nieruchomości zasadniczą substancją, którą jest zabudowa kubaturowa, miejsca parkingowe zwykle
projektuje się pod budynkiem. Znane
są przypadki realizacji nawet kilku poziomów podziemnych garaży. Różnie
z tym bywa, bowiem roboty ziemne czasami powodują, że opłacalność takich inwestycji drastycznie spada. Trudność polega bowiem na tym, ażeby wybudować
dużo powierzchni użytkowych, trzeba
wybudować odpowiednio większą liczbę
miejsc parkingowych. To z kolei wpływa
na przewlekłość procesu inwestycyjnego
oraz ogólne koszty budowy.
Sprawa wygląda inaczej przy realizacji domów handlowych i biur, a inaczej
w przypadku zabudowy mieszkaniowej.
Dla projektów biurowych parytet jest
sprawą bardziej gospodarki finansami
projektu, gdyż najemcy w umowach najmu powierzchni biurowych zobowiązują się także ponosić koszty dzierżawy
konkretnej ilości miejsc parkingowych.
W taki sposób łatwiej projekt zrealizować, mając przekonanie, że każda firma
wynajmująca powierzchnię biurową zapłaci także za przypisane do wyłącznego
korzystania miejsca w garażu.
W projektach komercyjnych sprawa
wygląda jeszcze inaczej. Mniejsze obiekty
handlowe stanowią własność operatorów,
w większych kompleksach najemcy zwykle ponoszą koszty najmu powierzchni
usługowych oraz pewne koszty obsługi
powierzchni wspólnych. Co do wybudowanych w galeriach powierzchni miejsc
parkingowych sprawa jest złożona. Ażeby obiekt handlowy dobrze działał, obok

właściwie dobranych najemców zapewniających ciekawą dla klientów ofertę
centrum, pewną prawidłowością musi
być odpowiednio przygotowana ilościowo i jakościowa propozycja parkingowa.
Dobrze funkcjonujący parking umożliwia wygodne i szybkie zrealizowanie zakupów i tylko taka mieszanka sprawia,
że centrum ma powodzenie. Z uwagi
jednak na duże koszty budowy i obsługi tych budowli, właściciele nieruchomości czasami decydują się na odpłatne
udostępnianie infrastruktury parkingowej. Na parkingach pojawiają się bramki dostępu z systemami parkingowymi.
Mierzony jest czas postoju oraz naliczane są opłaty. Wartością centrum jest liczba odwiedzających i suma pozostawianych tam pieniędzy. Ażeby klientów nie
odstraszać dodatkowymi kosztami proponowane są im specjalne karty wstępu
na parking (lojalnościowe) lub w prostszej wersji- wolne pierwsze godziny, wolny czas za zakupy powyżej pewnej sumy
pieniędzy itd. Parkingi są bardzo ważne,
ale też i bardzo dużo kosztuje ich obsługa. Stąd te zabiegi.
W projektach mieszkaniowych jest jeszcze inaczej. Tutaj najpierw trzeba sprostać
wymaganiom planowania przestrzennego, zaprojektować, uzgodnić i wybudować, a następnie sprzedać. O ile budowanie miejsc przy budynkach na terenach
otwartych nie jest ani skomplikowane

technologicznie, ani bardzo kosztowne, to za te miejsca deweloperowi jest
bardzo trudno uzyskać jakieś dodatkowe korzyści finansowe. Klienci nabywający mieszkania zwykle nie chcą płacić
za ogólnie dostępne miejsca parkingowe. Ażeby miejsca nie były ogólnodostępne, deweloper musiałby w umowie
sprzedaży wskazać, że konkretne miejsce parkingowe przynależy do konkretnego lokalu mieszkalnego. Inną sprawą
jest już sam sposób ochrony osób posiadających takie prawa, przed niepowołanymi użytkownikami.
Sytuacja trochę lepiej się ma w przypadku osiedli lub alejek parkingowych
zamkniętych. W przypadku miejsc lokalizacji parkingów na terenach otwartych
sprawa się komplikuje i osoba dysponująca prawami do miejsca często napotyka na własnym miejscu do parkowania
inne pojazdy. Swego rodzaju gwarancją mogą być manualne urządzenia blokujące dostęp, ale ich użytkowanie jest
niewygodne. Zamki często się psują lub
są niszczone, co sprawia, że system nie
działa jak trzeba.
Bardzo wygodną formą parkowania
samochodów we wspólnotach mieszkaniowych są garaże podziemne, na które wjazd mają tylko uposażeni w piloty
do bram garażowych właściciele. Wygoda
polega nie tylko na tym, że nie jest to parking pod chmurką, ale też że w przypad-

ku takich rozwiązań zwykle szanowane
są prawa do korzystania. W przypadku
ich braku dużo łatwiej administratorowi budynku wyjaśnić okoliczności do złamania regulaminu i porządku wspólnoty. Z punktu widzenia użytkowników
wszystko się zgadza, jednak takie miejsce najpierw trzeba kupić. Problem polega
na tym, że nie jest to tanie. Dla średniej
wielkości mieszkania (51 m kw.) koszt
nabycia miejsca parkingowego może wynieść od 7‒12 procent kosztów zakupu
mieszkania (przy średniej cenie mieszkania 5.200 zł brutto/m kw.). Oferta nabycia prawa do miejsca parkingowego
w zamkniętych garażach pod budynkami wielorodzinnymi waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W zależności od polityki handlowej
dewelopera miejsca w hali garażowej
albo zostają sprzedane wraz z lokalami,
albo nie, co powoduje, że zostają one
na dłuższy czas w portfelu inwestora.
Budowanie miejsc parkingowych jest
koniecznością. Wynika to po pierwsze
z badań nad ogólną liczbą osób korzystających z samochodów w ogóle, po drugie z uwarunkowań prawnych i nakładanych na inwestorów obowiązków. Przy
danym typie inwestycji budowanie parkingów jest w świadomości inwestorów
bardziej lub mniej pożyteczne, mało lub
dużo opłacalne, ryzykowne. A pakować
i tak gdzieś trzeba...

Rafał

gorączniak
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Miejsca parkingowe – czy chcemy, czy nie – muszą być
O polityce parkingowej w miastach i wymaganiach z nią związanych rozmawiamy z Andrzejem
J. Nowakiem, dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Miasta coraz bardziej zatłoczone są przez
samochody. Coraz trudniej znaleźć miejsce
do ich zaparkowania. Dziś nie sposób więc
projektować przestrzeni nie myśląc o zmotoryzowanych...
– Sięgając pamięcią do początków mojej
pracy zawodowej w biurze projektowym
– w tamtym czasie wszystkie te kwestie,
o których mamy mówić były uregulowane centralnie w ustawach i rozporządzeniach. Obowiązywały szczegółowe normatywy projektowania, między innymi
ilości miejsc parkingowych w zależności
od rodzaju inwestycji. Ale wtedy wszystko było szczegółowo regulowane. Przez
to, że tak było, mieliśmy twardą podstawę prawną i nie było żadnych dyskusji. Ten ciąg ustawowy został przerwany
w 1994 roku nowym prawem budowlanym i ustawą o planowaniu przestrzennym oraz „zniknięciem” wszystkich normatywów.
Teraz te przepisy, jeśli chodzi o prawo
budowlane, są bardzo ogólne. Problem
normatywów dotyczących parkingów,
czy w ogóle parkowania, został przeniesiony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu i przestrzennym. W zasadzie
można powiedzieć, że jedynym twardym
narzędziem pozwalającym dziś stanowić te normatywy, są plany miejscowe.
W związku z tym na terenie miasta Poznania jest to regulowane wskaźnikami
ustalanymi w miejscowych planach zagospodarowania, które – jak wiadomo –
uchwala Rada Miasta.
Natomiast wszystkie inne przyjmowane
i dyskutowane wskaźniki są – jak to kiedyś zgrabnie ujął minister Zdzisław Krasiński odpowiadając na pytanie jednego
z kolegów architektów o obowiązujące
w świetle nowych regulacji ministra cenniki na prace projektowe –,, jednakowo
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nieważne” (minister ds. cen do listopada
1985 r., który miał przeprowadzić reformę cenową w gospodarce PRL – przyp.
red.). W tym kontekście wszystkie ustalenia, które nie mają oparcia w planie miejscowym nie mają „mocy sprawczej”. Ale
ponieważ fachowcy – i nie tylko – czują,
że ta sprawa powinna być w jakiś sposób
regulowana, to na ten temat ciągle prowadzone są dyskusje, badania i analizy.
My, podobnie jak inne miasta w Polsce,
robimy to na bieżąco.

Zapytam w takim razie nieco prowokacyjnie – czy Poznań ma politykę parkingową?
– Oczywiście. Poznań ma politykę parkingową przyjętą uchwałą Rady Miasta
i ma normy określone w tej polityce, ale
korespondując z tym, o czym wcześniej
powiedziałem, zawsze znajdą się specjaliści kontestujący obowiązywanie tej uchwały dla polityki przestrzennej i w planach
zagospodarowania. W momencie gdy
elementy z tej polityki znajdą się w planie, stają się prawem miejscowym i nikt
tego nie kwestionuje. Jednak ciągle jeszcze 60 procent terenu miasta to obszary,
dla których nie ma planów. Czyli sytuacja na 2/3 obszaru miasta nie jest stricte
uregulowana. Inwestycje na tych terenach
powstają na podstawie warunków zabudowy. Normatywy parkowania są wtedy
ustalane decyzjami administracyjnymi
(wzizt) W tych decyzjach – na ogół –
stosujemy parametry z polityki, co staje
się przedmiotem sporów i jest nieustannie kwestionowane. Strony sporu uważają oczywiście, że tylko ich punkt widzenia jest jedynie słuszny.
Jeszcze jeden wątek można tu poruszyć. Normatywy parkingowe mogą się
znaleźć w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego. Studium nie jest jednak aktem prawa miejscowego i normatyw przyjęty
w tym trybie nie stanowi mocnej podstawy prawnej do działania.

Czyli miasto Poznań ma uchwałę parkingową?
– Tak, w polityce parkingowej są przyjęte określone parametry. Ale dopóki
nie znajdą się w planie są kwestionowane. Ze wszystkich studiów i badań, także
zagranicznych wynika, że obecnie właściwym parametrem dla ustalania ilości
niezbędnych miejsc parkingowych dla
zabudowy jednorodzinnej są 2 samochody na dom mieszkalny i od 1 do 2 miejsc
parkingowych na mieszkanie dla terenu
zabudowy wielorodzinnej, w zależności
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od strefy miasta oraz rodzaju i wielkości mieszkania.
W większości miast wydziela się strefy, dla których różnicuje się normy parkowania. Zależy to przede wszystkim
od gęstości zabudowy – czy jest to strefa staromiejska, śródmiejska, czy strefa
peryferyjna. Prawidłowość – ogólna zasada – jest taka, że w śródmieściu w strefie gęstej zabudowy wymagana ilość parkingów jest na ogół mniejsza, a w strefie
bardziej odległej od centrum większa.
Przyjmuje się wskaźniki od 0,7 miejsca
do maksymalnie 2 miejsc parkingowych
na mieszkanie. (średnio 1,5)
W naszym studium uwarunkowań wyznaczone są granice tzw. obszaru funkcjonalnego śródmieścia. Dla śródmieścia
Poznania przyjmujemy wskaźnik 1 miejsce na mieszkanie, a poza obszarem śródmiejskim – 1,5 miejsca parkingowego.

– Stosowane są wskaźniki odnoszące się
do powierzchni użytkowej biur. Nie odnotowałem jak dotąd większych sporów,
jeśli chodzi o parkingi dla inwestycji biurowych. Zdecydowanie większe emocje,
spory i konflikty budzą parkingi dla inwestycji mieszkaniowych.
Mogę potwierdzić, że to co przyjmujemy w naszych dokumentach miejskich,
nie odbiega od rzeczywistości. Od niedawna, dzięki narzędziu elektronicznemu, możemy sprawdzać ile w konkretnych budynkach jest zarejestrowanych
samochodów osobowych. I konfrontując to z pozwoleniem na budowę i ilością mieszkań widzimy jak te wielkości
wyglądają w praktyce. Tej statystyce wymykają się samochody osób przyjeżdżających do Poznania z zewnątrz, na przykład studentów. W całym mieście widzi
się rejestracje z Lubuskiego, Dolnego Śląska, Kujaw, a nawet z Katowic. PojawiaA jak ten przelicznik wygląda w przypadku ją się wraz z rozpoczęciem roku akadebiurowców, w których także jest obowią- mickiego. Stosowane wskaźniki mogą
zek zapewnienia parkingów dla pracowni- być więc nieco zaniżone, ponieważ nie

ków i klientów?
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uwzględniają osób, które mieszkania
wynajmują.
Projektowane i realizowane mieszkania mają zapewnioną odpowiednią ilość
miejsc parkingowych, w tym w kondygnacjach podziemnych budynków. Dla
konkretnych budynków, w konkretnych
rejonach analizy dokładnie potwierdzają słuszność stosowanych wskaźników.
W strefach peryferyjnych, bardziej oddalonych od śródmieścia, zarejestrowanych
jest średnio 1,5 samochodu na mieszkanie, a w strefach budynków jednorodzinnych są nawet więcej niż 2 i samochody
na dom. Co oznacza, że wskaźniki, jakie przyjęliśmy dla Poznania odpowiadają faktom.

A gdzie pojawiają się spory?
– Krytyka idzie z dwóch stron. Z jednej strony krytycznie wypowiadają się
mieszkańcy, którzy widzą, że wokół ich
domów samochodów, które stoją na ulicy, przybywa. Mówią, że za mało wymaga
się miejsc parkingowych od inwestorów.

Inwestorzy z kolei twierdzą, że wymaga się od nich budowania kosztownych
parkingów podziemnych, a te parkingi
są puste i nikt z nich nie korzysta. Klienci nie kupują tych miejsc, gdyż uważają, że jest to zbyteczne, skoro mogą stać
na ulicy. Naciskają na zarządy dróg, aby
likwidowały zakazy postoju na drogach
wewnętrznych w okolicy.
Kiedy inwestor przymierza się do realizacji inwestycji mieszkaniowej, zaczyna od poszukiwania działki. Dokonując
wyboru kieruje się różnymi kryteriami.
Gdy już ją kupi, chciałby jak najbardziej
korzystnie zagospodarować. Korzystnie,
czyli zbudować jak najwięcej powierzchni mieszkaniowej na sprzedaż, przy możliwie najmniejszym koszcie. Zaczyna
od warunków zabudowy i precyzowania
jej parametrów, które decydują o efekcie
finansowym: możliwego procentu zabudowy działki i ilości kondygnacji – maksymalnej wysokości zabudowy. (Dla terenu gdzie obowiązuje plan miejscowy
pojawia się problem interpretacji tre-

ści zapisów tego planu – ale to oddzielne zagadnienie).
Ilość parkingów na tym etapie analiz to dla niego sprawa wtórna, na ogół,
niestety, pomijana. Jeśli uzyska, zgodnie
ze swoim wnioskiem, konkretne parametry projektowanej zabudowy chce, co zrozumiałe, maksymalnie je wykorzystać,
twierdzi wówczas, że nie może „zmieścić
się” z parkingami. Wniosek dla inwestora powinien być jeden: należy tę kwestię
analizować wcześniej i tak dostosować
wielkość powierzchni mieszkalnej, aby
wymagana ilość miejsc parkingowych
na działce bilansowała się. W praktyce
jest odwrotnie – najpierw liczy się „metry do sprzedania”, a potem zastanawia
się nad parkingami. W ramach poszukiwania lokalizacji i przed podjęciem decyzji o kupnie konkretnej działki powinno
się analizować wszystkie jej uwarunkowania – w tym parametry parkingowe.
Doświadczeni inwestorzy takie analizy
robią, na ogół dobrze, ale mniej doświadczeni mają z tym trudności. Pojawiają
się zarzuty, że wymaga się budowania
kondygnacji podziemnych, podczas gdy
w konkretnej lokalizacji nie jest to możliwe z powodu występowania wysokiego
poziomu wód gruntowych, albo że klienci miejsc podziemnych nie kupią i będą
one niewykorzystane. Dziesiątki rozmów
– z tymi co inwestują, i z tymi z drugiej
strony, którzy mówią, że samochody stojące na ulicach im przeszkadzają. To jest
życie. Nie można jednak zakazać ludziom
kupować samochodów.
Niektórzy inwestorzy, którzy od początku mają zamiar zbudować mały dom
wielorodzinny, stosują pewne, delikatnie
mówiąc, nieładne praktyki. Występują
z wnioskiem o warunki zabudowy dla
domu jednorodzinnego o parametrach
odpowiednich dla otocznia. Przykładowo:
180 metrów kwadratowych powierzchni
zabudowy na dużej działce, 3 kondygnacje, 4 miejsca parkingowe. Można sobie
wyobrazić tej wielkości duży, dwupokoleniowy dom jednorodzinny. Otrzymują pozwolenie na budowę. W efekcie
mają do dyspozycji 3 kondygnacje mieszkalne po 180 metrów kwadratowych.
Po czym dokonują podziału tych 180 me-

trów na trzy „samodzielne” lokale po 60
metrów każdy. Uzyskują 9 mieszkań, dla
których, zamiast 4 potrzebnych jest 12
miejsc parkingowych. Sprzedają te mieszkania, a ich nowi właściciele powodują
kłopoty dla siebie i sąsiadów. Takie operacje w dużo większych budynkach wielorodzinnych są również praktykowane.
Jeśli na przykład projektowany budynek
ma 100 mieszkań i są one w pozwoleniu
na budowę pokazane jako mieszkania powyżej 70‒80 metrów, po czym do sprzedaży dzieli się je na mniejsze, to w budynku, który miał 100 mieszkań nagle
okazuje się, że jest ich 200 i z parkingami
dla samochodów jest poważny problem.
Nagminnie tak dzieje się ostatnio
w Krakowie. Nagłośniono to na cały kraj.
Próbuje się wykorzystywać istniejącą lukę
między przepisami prawa lokalowego
a prawem budowlanym. Po zrealizowaniu
budynku zgodnie z warunkami pozwolenia, zjawiają się inwestorzy z wnioskami
o wydanie zaświadczeń o samodzielności
lokali w trybie ustawy lokalowej. Jeszcze
kilka lat temu, dość swobodnie, wydawane były takie zaświadczenia. Ale od kilku lat, konsekwentnie, odmawia się ich
wydawania. Są kancelarie prawne specjalizujące się w sporach procesowych
z tą luką w tle. Ostatnio szala orzeczeń
sądowych przechyla się jednak na stronę
uznania za prawidłowe odmowy wydania
zaświadczenia o samodzielności lokalu
w opisanej sytuacji. Wszystko to dodatkowo komplikuje jeszcze sytuacją parkingowo-mieszkaniową.

Powróćmy jeszcze do rozbieżności między koniecznością budowy hal garażowych z określoną ilością miejsc a ich zbywalnością. Miejsca
postojowe w halach garażowych są bowiem
najtrudniej zbywalnymi częściami obiektów mieszkalnych. Deweloperzy często nie
mogą ich sprzedać przez wiele lat, bo nabywcy mieszkań nie chcą wydawać dodatkowych 20–30 tys. zł i zastawiają samochodami
ulice. Jak temu zaradzić? Czy zobowiązywać
do sprzedaży mieszkania wraz z miejscem
postojowym?
– Rynek inwestorski jest coraz lepiej zorganizowany Wydaje mi się – choć jest
to być może trochę idealistyczne – że bu-
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dujący mieszkania na sprzedaż mogliby
się umówić, iż do kosztu metra kwadratowego mieszkania będą wliczać koszt
potrzebnego miejsca postojowego. Nie
będzie różnicy, że ten, kto w ten sposób
nie kalkuluje ceny, ma tańsze mieszkania i je sprzedaje, a drugi, który wlicza
koszt niezbędnych parkingów ma droższe mieszkania i ich nie sprzedaje. Jak
klient zapłaci w ten sposób za miejsce
w garażu podziemnym, to będzie w tym
garażu stał.
Podobno w Japonii, aby kupić samochód, należy wcześniej wykupić i pokazać miejsce gdzie on będzie stał. To też
jest jakiś sposób.

Ale są młode rodziny kupujące mieszkania,
które nie mają samochodów. Chcą mieć mieszkanie, ale będą korzystać z komunikacji miejskiej, a samochód jest już dla nich luksusem.
Dlaczego więc kupując mieszkanie mają płacić także za garaż, z którego na razie nie będą
korzystać?
– Uważam, że jest to dziś wąska grupa.
Widzę bardzo młodych ludzi, którzy
jeżdżą samochodami za 1000 złotych.
Ich deklaracje rozmijają się bardzo często z rzeczywistością. Tak jak większość
studentów deklaruje, że będą korzystać
z transportu publicznego, a okazuje się,
że prawie każdy z nich samochód ma, chce
nim jeździć i mieć go gdzie parkować.
Należy więc założyć, że jeśli ktoś kupuje mieszkanie w danym miejscu, to jest
ono związane z elementem parkingowym
i one powinny być przypisane do mieszkań. Wtedy sytuacja byłaby jasna, ale deweloperzy musieliby się umówić, że robią
to solidarnie. Zdaję sobie jednak sprawę,
że jest to pięknoduchostwo, bo życie jest
twarde i jeśli ktoś może wykorzystać jakąś lukę, to będzie to robił. Zachęcanie
do „postawy obywatelskiej” jest, niestety, skazane na porażkę.
Wskaźnik, który stosujemy potwierdza
życie. Nie jest ani za duży, ani za mały,
badaliśmy to przez wiele lat na przykładzie innych miast, także zagranicznych.
I tak jak niektórzy mówią, że gdybyśmy
nie budowali dróg, to byłoby mniej samochodów, są to tezy nie mające potwierdzenia w rzeczywistości.

Wymagania te zwiększają jednak koszty budowy. Zdaniem wielu deweloperów takie
właśnie wymagania władz miejskich skłaniają ich do szukania terenów i budowania
w sąsiednich gminach, gdzie grunty są tańsze, a rygory mniej drastyczne. A to przyczynia się do migracji i wyludniania Poznania,
bo do miasta łatwo dojechać, gdyż są z nim
dobrze skomunikowane. Na skutek tego również miasto się rozlewa...
– Jest to podejście przewrotne. Jestem
przekonany, że osoby, które wyprowadziły się z naszego miasta do ościennych
gmin na pewno mają więcej samochodów w przeliczeniu na mieszkanie niż
mieszkańcy Poznania. Zmienili miejsce
zamieszkania nie dlatego, że tutaj deweloper wybudował garaż i każe sobie za niego
płacić. Prawda jest taka, że grunty w mieście są wielokrotnie droższe. Służby architektoniczno-urbanistyczne w gminach
są słabsze, mniej wymagające. Przedstawiciele władzy lokalnej jeszcze nie czują problemu. Nie patrzą na środowisko,
na otoczenie. I jeśli nie wymagają od inwestorów budowania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, nie oznacza
to, że one nie są potrzebne. Wręcz przeciwnie. Popatrzmy ile aut wjeżdża rano
z okolicznych gmin do Poznania.
Jestem zdania, że wkrótce mieszkańcy
centrum Poznania będą rezygnować z samochodów. Rozważane są zmiany polityki transportowej. Chcemy ustanowić
w ścisłym, historycznym centrum miasta
limit maksymalnie możliwych w danej lokalizacji miejsc parkingowych. Przykładowo: jeśli inwestor będzie chciał budować „plombę” w zabudowie śródmiejskiej,
to otrzyma informację, że dla tej lokalizacji możliwe jest wybudowanie jedynie kilku miejsc parkingowych, a nie jak
to jest obecnie, że musi zrealizować ich
kilkadziesiąt. Wobec tego inwestujący będzie wiedział, że jego potencjalni klienci
nie będą mieli gdzie postawić swoich aut,
chyba że zainwestuje we wspólny podziemny parking pod placem X.

ska – planuje budowę domów komunalnych.
Prezes Jarosław Pucek myśli między innymi
realizować je na dużych terenach w rejonie
ul. Darzyborskiej. Tymczasem krytykował go
za to jeszcze jako przewodniczący komisji rewitalizacji Rady Miasta obecny wiceprezydent
Mariusz Wiśniewski. Jego zdaniem mieszkania komunalne powinny być budowane
w centrum, aby je rewitalizować, a nie wyludniać. I ma w tym rację. Ale prezes Pucek
argumentował, że w centrum musi budować
podziemne parkingi – co jest o wiele droższe
– zatem wybuduje znacznie mniej mieszkań
niż na Darzyborze, gdzie może mieć parkingi naziemne. Obaj wyrażają interesy miasta,
ale jakże różne.
– Mieszkania komunalne powinny być
budowane blisko komunikacji publicznej. Nie uważam, aby jedynie i wyłącznie
ścisłe centrum miasta było odpowiednie
dla budownictwa komunalnego. Jeśli jednak myślimy o terenach peryferyjnych,
to powinny być one bardzo dobrze skomunikowane transportem publicznym
z centrum. Wtedy można byłoby wymogi parkingowe łagodzić.
W następnej odsłonie gospodarczej, następnej 7-latce, będziemy na pewno ponownie analizować wszystkie założenia
rozwojowe miasta w tym politykę transportową. Gdy przystępowaliśmy do tzw.
małej nowelizacji studium zagospodarowania założyliśmy, że na tym etapie
nie zmieniamy założeń transportowych
i układu komunikacyjnego, bo chcemy
poddać je bardziej szczegółowej analizie. Wszystkie te elementy, o których
mówię, łącznie ze wskaźnikami parkingowymi będą szczegółowo analizowane
i zapewne w nowym studium zostaną
ujęte inaczej niż do tej pory.

Jeszcze jedna szczegółowa kwestia pochodząca od dwelopera. Czy inwestor mając na swej
działce ograniczone możliwości urządzenia
parkingów, a chcąc zmniejszyć koszty budowy mieszkań, może umieścić miejsca parkingowe na działce sąsiedniej, jeśli jej właściciel
wyraża na to notarialnie zgodę? Bo takie rozO tym chciałabym porozmawiać nieco póź- wiązania też są proponowane...
niej. Mam jeszcze jeden przykład również – W przeszłości przyjmowane były takie
z podwórka miejskiego. Zarząd Komunal- propozycje. Okazywało się jednak często,
nych Zasobów Lokalowych – spółka miej- że na działkach, na które były podpisane

11

tego typu umowy, kiedy ich właściciele
występowali z wnioskami o inwestycje
na swoich działkach, nie chcieli bilansować wcześniejszych obciążeń. Były takie
sytuacje, że dla inwestora, który wystąpił
o pozwolenie na zabudowę swojej działki doliczano miejsca parkingowe, które
udostępnił sąsiadowi. Był bardzo zdziwiony, że to musi uwzględniać.
To są wszystko próby szukania wyjścia. Natomiast kluczem jest spojrzenie
całościowe. Jeśli mam działkę, to analizuję nie tylko ile mogę na niej mieszkań na sprzedaż zbudować, ale też ile dla
tych mieszkań będę potrzebował miejsc
parkingowych, które czy chcemy, czy nie
chcemy, muszą być.

Powiedzmy zatem o zagadnieniu, które Pan
wcześniej zasygnalizował. Czy kwestii parkowania w centrum miasta nie powinny po części rozwiązać parkingi publiczne? I czy bilansowanie miejsc parkingowych w nowych
inwestycjach nie powinno się wiązać z tymi
obiektami?

w proporcji do stwarzanych przez siebie
uciążliwości. W odniesieniu do układu
komunikacyjnego to jakoś działa. Inwestorzy partycypują w kosztach budowy –
nie tylko dróg dojazdowych. Z parkingami może być podobnie.

– Pamiętam, że podczas pracy w Miastoprojekcie zaprojektowałem wielopoziomowy parking na osiedlu mieszkaniowym – chyba pierwszy w Poznaniu.
Było to w 1972 roku, dla osiedla na Raszynie. Oczywiście parking nie został
zbudowany. Ale projekt w ramach tzw.
Czyli inwestorzy obiektów stwarzających założeń techniczno-ekonomicznych był
potrzebę parkowania samochodów powin- zrobiony i zatwierdzony. Tylko, że wteni partycypować w budowie parkingów pu- dy mieliśmy w Poznaniu 60 samochoblicznych?
dów na 1000 mieszkańców...
– Tak. Nie mogą mieć u siebie, to powinni
współfinansować tamte, ale to wymagało- Jak mógłby Pan porównać Poznań z innymi
by wprowadzenia określonego zbiorczego miastami w Europie czy na świecie?
rachunku. Jest tyle wniosków o inwesty- – Wszędzie wskaźniki są podobne. Różcje, w tych wnioskach jest określona po- nica jest taka, że w Niemczech one są statrzeba parkingowa, możliwości na działce nowione prawem każdego z 16 landów,
nie ma, to bilansujemy na działce miej- który ustala swoje przepisy. Jest tam,
skiej i przedstawiamy ofertę tym kilku, miedzy innymi, stosowane ciekawe rozczy kilkunastu podmiotom, które chcia- wiązanie: jak inwestor nie chce budować
łyby w tym rejonie inwestować, że proszę miejsc parkingowych, to może się z gmidla was jest wspólne miejsce.
ną „dogadać”, ale musi za te miejsca zaObserwowałem takie akcje w Niem- płacić. Jak nie chce budować określonej
czech, a konkretnie w Wuppertalu. W cen- liczby miejsc, to musi płacić.
trum były tam zrealizowane w latach pięć- Moja obserwacja jest taka: mieliśmy
dziesiątych wielopoziomowe, naziemne w Polsce lukę cywilizacyjną. W latach
parkingi w formie budynków stojących 50‒90 inwestycje komunikacyjne i transw pierzei ulic. Funkcjonowały bardzo portowe w miastach Europy zachodniej
dobrze. W latach dziewięćdziesiątych bardzo dynamicznie się rozwijały, zwłaszzdecydowano się zastąpić je parkinga- cza miastach niemieckich. Wystarczy pomi podziemnymi. Stwierdzono bowiem, patrzeć na mapy i plany tych miast i poże powierzchnia powyżej terenu zaję- równać je z naszymi. Europa zachodnia
ta na parkingi to poważna strata, lepiej może dzisiaj ograniczać swoją sieć komimo większych kosztów i trudności zbu- munikacyjną, może robić strefy ogranidować parkingi pod ziemią. Nie sądzę, czonego ruchu, zamykać je i otwierać,
aby tego rodzaju decyzje były podejmo- bo tę podstawową sieć transportowo-kowane wyłącznie ze względów estetycz- munikacyjną – „nerw miasta” – ma. Nanych czy ideologicznych. Zadecydował tomiast u nas tego wszystkiego, niestety,
zapewne rachunek ekonomiczny.
nie ma, a jeśli jest to w planach, albo rozTeraz powszechnie każdy budy- poczęte i niedokończone.
nek mieszkalny, nawet na osiedlach, Uważam, że powinniśmy działać rozma w kondygnacji podziemnej parkin- ważnie i całościowo. Dokończyć podstagi. Na naszych Ratajach, gdyby w mię- wową sieć transportową – przynajmniej
dzyblokowych przestrzeniach, gdzie te- tę zewnętrzną – i jednocześnie przystąraz jest piękna zieleń, podczas budowy pić do zmian w centrum. W Poznaniu
tych osiedli zrealizowano chociaż jedno- bardzo dobrze działają strefy uspokopoziomowe parkingi, to dzisiaj nie było- jonego ruchu oraz bus-pasy i tramwaje.
by problemu z parkowaniem samocho- To są rozwiązania dla miasta bardzo dodów – a zieleń też by wyrosła.
bre, podstawowa siatka komunikacyjna
też jest jednak potrzebna. Każda skrajność
Ale wtedy, gdy budowano osiedla ratajskie w działaniu prowadzi na manowce.

– Oczywiście, że powinny się wiązać.
Przy okazji budowy parkingu pod placem
Wolności zabiegaliśmy, aby użytkownicy
sąsiednich obiektów wykupili tam miejsca parkingowe. Wiem, że w Andersii
jest podobnie. Można by tego typu analizę prowadzić i budować w ścisłym centrum, czyli w obrębie ringu Stübena, takie właśnie obiekty. Już w 1993 roku, gdy
byłem architektem województwa, zostało na moje zlecenie, pod kierunkiem architekta Jerzego Gurawskiego, wykonane
opracowanie, w którym wytypowane zostały miejsca w obrębie ringu, gdzie można wybudować parking podziemny, gdzie
okoliczni mieszkańcy, czy biura mogliby mieć swoje miejsca parkingowe. Ale
musieliby je współfinansować.
Wszystko to wymaga jednak szczegółowych analiz i bilansów. Musi być od strony biznesowej precyzyjnie dopracowane.
Uważam, że klucz jest w określeniu wielkości i proporcji udziałów partycypacyjnych. W prawie drogowym artykuł 16
mówi, że ten, który stwarza uciążliwości musi partycypować w budowie układu komunikacyjnego, czy infrastruktury nie było takich potrzeb i nikt o takich rozwią-

zaniach nie myślał...
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Prawo i urbanistyka w inwestycjach

Prebet wybuduje osiedle przemysłowe

O procesie inwestycyjnym – planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu
na polu inwestycyjnym rozmawiamy z radcą prawnym Olgą Bystrzycką, współwłaścicielką firmy
URBANIA.
Pani jest radcą prawnym czy urbanistą?
– Na co dzień jestem przede wszystkim radcą prawnym i tak
postrzegam swoją misję zawodową. Ale ukończyłam również planowanie przestrzenne. I dlatego działam w budownictwie. Nie ukrywam, że wykonywanie zawodu urbanisty
pomaga mi w pracy ze względu na jej charakter. Między innymi doradzam przy inwestycjach. Usługi biura obsługi inwestycji, biura dokumentacji projektowej, kancelarii urbanistyczno-prawnej świadczone są przez moją firmę na terenie
całego kraju. Nasz zespół funkcjonuje na rynku już blisko 10
lat. Obsługujemy rozbudowujące się fabryki, deweloperów
oraz osoby prywatne. Prowadzimy postępowania administracyjne i całe budowy. Usługi urbanistyczne i usługi prawne, często łączą się ze względu na profil naszej działalności,
którym jest planowanie i obsługa procesów inwestycyjnych.

Proszę opowiedzieć o Pani ofercie.
– Rozpoczynaliśmy jako biuro URBANO w 2005 roku. Później
działaliśmy, ze względu na szeroki wachlarz usług, pod firmą
Platforma Deweloperska. Teraz działamy pod szyldem Urbania,
co w naszym języku znaczy więcej z Urbano. Nasza firma się zmienia, tak jak my się zmieniamy. Nadal świadczymy wyspecjalizowane usługi na rynku nieruchomości na wielu różnych poziomach. Nieruchomości są naszą pasją i w nieruchomościach się
realizujemy. Mamy dział prawny, za który ja odpowiadam. Jest
urbanistyka, za którą odpowiada Michał Urbański. Jest projektowanie inwestycji, którym zajmuje się Rafał Gorączniak. Przygotowujemy i prowadzimy budowy na zlecenie. Zarządzamy
wybranymi nieruchomościami. Wspólnie przygotowujemy
nieruchomości klientów do sprzedaży lub zagospodarowania. Zdarza nam się pośredniczyć w sprzedaży nieruchomości. Jest też publicystyka i reklama. Zatrudniamy specjalistów
dziennikarstwa operujących podobnie jak my w branży nieruchomościowo-inwestycyjnej oraz prawniczej. Sprzedajemy mieszkania. Robimy to co umiemy najlepiej. Obsługujemy kompleksowo inwestycje. Z naszej oferty korzystają takie
firmy jak Aldi, Amica Wronki, czy Samsung.

Czy etyka zawodowa nie utrudnia Pani kontaktów z klientami?
– Moi kontrahenci od pierwszego kontaktu wiedzą, że rozmawiają z osobą gwarantującą im ustaloną jakość usług.
Nie ma mowy o nierzetelnym przekazywaniu informacji.
Na co dzień sama kupuję rozmaite usługi. Spotykam wielu ludzi. Handel rządzi się własnymi prawami. Wiedza prawnicza
przydaje się z pewnością podczas zakupów i sprzedaży oraz

w trakcie negocjacji również z organami samorządowymi....
Nie spotkałam się nigdy z uprzedzeniem czy utrudnieniami ze względu na wykonywany zawód. Raczej umożliwia mi to w miarę bezpieczne poruszanie się po rynku.
A etyka?.. Rozumiana jest przeze mnie raczej jak sumienie.
To może mieć związek z zawodem, ale nie musi. Dużo zależy od
człowieka.

Z jakimi problemami mierzy się Pani pomagając inwestorom?
– Moim klientom zwykle dokuczają zbyt dowolne, czasami
skrajnie niesprawiedliwe interpretacje przepisów prawa administracyjnego, budowlanego, planowania przestrzennego
i przepisów powiązanych. Niestety nadal jest tak, że urzędnik
z Poznania inaczej pojmuje te same przepisy, aniżeli urzędnik z Łodzi. Sam czas wydawania decyzji jest bardzo różny
w tej porównywalnej wielkości miastach. Błędna interpretacja
przepisów dotyczących uregulowań prawnych w planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest hamulcem inwestycji
w ogóle. Torpedowanie prac przedprojektowych dezorganizuje
pracę inwestorów, rozbija harmonogramy. Czasami zabija inwestycję, jeżeli ktoś rozumie akwizycję i nieruchomości. Nie
ukrywam, że tutaj najbardziej się realizuję. Mam doświadczenie urzędnicze, projektowe i deweloperskie.

Co według Pani należałoby zmienić, aby polepszyć humor inwestorom?
– Systematyczne szkolenia urzędników wydających decyzje
w procesie legislacji budowlanej. To jest właściwa baza do równego traktowania. Bardzo często spotykam w urzędach merytorycznych pracowników wydających decyzje, którzy nie
stosują przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w odpowiedni sposób.
Wiem, że szkolenia pomagają, bo kiedyś współpracowałam
z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych i są na to dowody. Niestety za brak kompetencji nie
karzą w naszym kraju. Pracownikom urzędów zależałoby
na pogłębianiu wiedzy, gdyby mieli do tego powody. Niestety, ani nabór pracowników do urzędów, ani zmiana miejsca
pracy w urzędzie, nie jest poprzedzana właściwym egzaminem z przepisów i ich stosowania. Egzaminy powinny być
powszechne.
Wiedza musi być dostateczna, a nie jest. Przepisy się zmieniają. Dlaczego zasiadający od lat na tym samym miejscu pracownicy urzędów nie są poddawani okresowej ocenie merytorycznej przez zewnętrzne organy?

Dokończenie na str. 16.
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Rozmowa z Wiesławem Jaśkowiakiem, właścicielem firmy Prebet z Ostrowa Wielkopolskiego o inwestycjach przemysłowych, nie tylko w Bolechowie.

Dlaczego firma z Ostrowa wybrała na miejsce inwestycji Bolechowo? nowych zadań i zleceń. Przyznam, że w obecnej sytuacji ryn– Wie Pani, obserwujemy różne rynki. Budujemy na terenie
całego kraju. Mamy jakieś porównania, doświadczenia... Bolechowo leży na szlaku drogi wojewódzkiej 196, w bardzo wysoko zurbanizowanej gminie Czerwonak, w pobliżu Poznania. W dalszym sąsiedztwie terenu inwestycji mieści się stacja
kolejowa, szkoła i kościół. Na terenie gminy znajduje się kilka dużych przedsiębiorstw, miedzy innymi Solaris. Co więcej do szczęścia nam trzeba?

kowej jest to coraz trudniejsze. Mamy stałych klientów, dla
których budujemy od lat. Stoi za nami doświadczenie i solidność. Niestety coraz częściej wygrywa cena i trudne do zaakceptowania warunki handlowe. Poprzedni rok zakończyliśmy
dobrym wynikiem. Żeby nadal być „na wozie” poszukujemy
nowych rozwiązań biznesowych. Jednym z nich jest działalność deweloperska. Inwestujemy w Bolechowie. Dzisiaj mogę
już powiedzieć, że rozpoczynamy prace urbanistyczne na terenie o powierzchni około 6 hektarów. Na gruncie ma poTo pytanie do mnie?
wstać osiedle przemysłowe. Dla terenów w pierwszej linii za– Nie, ale domyślam się, ze Pani wie o co mi chodzi. Dzisiaj budowy wzdłuż ulicy Poligonowej projektujemy inne funkcje.
inwestor nie ma łatwo. Zakup terenu to jedno, a przygotowanie inwestycji to drugie. Z mojego doświadczenia wynika, Proszę określić precyzyjniej co oznacza osiedle przemysłowe?
że niestety niewiele terenów objętych jest planami miejscowy- – Z uwagi na kształt i obszar terenu inwestycji w projekcie
mi, co ułatwia budowanie generalnie. Planowanie inwestycji powstanie ponad 20.000 metrów kwadratowych budynków
nie może być wróżeniem z fusów i proszeniem się urzędów przemysłowych. Nasza firma deweloperska oferuje usługi proo przychylność, czy łaskawość. Nasz teren co prawda także jektowe i realizacyjne. Zaplecze stanowi doświadczona kadra
nie ma planu miejscowego, ale w studium zagospodarowa- fachowców z branży. Zbudujemy pod klucz według konkretnia ma przeznaczenie zgodne z naszym zamieram inwesty- nych wytycznych klientów obiekty małe i duże. Wszystko uzacyjnym. Jest także sąsiedztwo, jak trzeba. Jesteśmy po ana- leżnione od potrzeb: „Tailor Made” jak mawiają Anglicy. Na
lizie urbanistycznej, którą zleciłem przed umową na zakup rynku działa wielu wyspecjalizowanych zagranicznych dewenieruchomości.
loperów przemysłowych. Jest bardzo trudno z nimi konkurować. Mają dobre rozeznanie rynku, dobre kontakty, wysoProszę powiedzieć zatem czym przede wszystkim Prebet się zajmuje? kie budżety akwizycyjne oraz międzynarodowy know–how.
– Na co dzień budujemy hale przemysłowe. Jesteśmy typo- Budują BTS oraz magazyny spekulacyjne. My jesteśmy zdewym GW (czyli generalnym wykonawcą). To jest nasz główny terminowani do realizacji naszych planów i działań. Mamy
kierunek działania. Prebet specjalizuje się w kompleksowym doskonałą, czytelną lokalizację oraz biznesowy know–how.
wykonawstwie w zakresie obiektów przemysłowych. Od ja- Od lat budujemy. Na inwestycji w Bolechowie skorzystają
kiegoś czasu budujemy także lokale mieszkalne na sprzedaż. przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy poszukujący nowej
Działamy na terenie całego kraju od roku 1993. Realizujemy infrastruktury oraz tacy, którzy myślą o założeniu oddziałów
pod klucz budynki magazynowe, produkcyjne oraz handlo- swoich firm pod Poznaniem. Na inwestycji skorzysta też gmiwe. Wykonujemy obiekty o powierzchni użytkowej od kil- na, bo powstanie wiele nowych miejsc pracy. Czerwonak jest
kuset metrów do kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. również doskonałą lokalizacją pod względem skomunikowaW ostatnim czasie powołaliśmy spółkę deweloperską, w któ- nia oraz zapewnia wystarczający kapitał ludzki. Gminę, która
rej będziemy lokowali nasze usługi. Spółka zaoferuje między cały czas się rozwija zamieszkuje blisko 30.000 mieszkańców.
innymi mieszkania, lokale usługowe i powierzchnie przemysłowe: magazyny, sortownie oraz biura.
Z jakimi klientami będzie Prebet współpracował?
– Naszym klientom, jak powiedziałem, oferujemy usługę „deCo konkretnie skłania Pana do działania na terenie powiatu po- sign&build”. Jeżeli lokalizacja w strefie przemysłowej, w sąznańskiego?
siedztwie firmy Solaris, z dostępem do drogi głównej będzie
– Zwykle jest to splot wielu okoliczności. Działając na ryn- dla klientów odpowiednia, nasi pracownicy przygotują oferku inwestycyjnym od lat poznaję ludzi. Kilka lat temu mia- tę na każde zapytanie.
łem przyjemność zrealizować wspólnie z firmą deweloperską W osiedlu przemysłowym, czy jak to się teraz mówi – w parz Poznania konkretny projekt. Cały czas poszukuję dla firmy ku dostępne będą różne powierzchnie, gdyż zamierzamy
Dokończenie na str. 16.
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Prawo i urbanistyka w inwestycjach
Dokończenie ze str. 14.

Pracownicy powinni posiadać legitymację do prowadzenia
naszych spraw w urzędach. Byłoby też dobrze, żeby doświadczeni prawnicy pomagali i nadzorowali przebieg procedury,
w ten sposób współtworzyliby plany miejscowe. W komisjach
urbanistycznych danego samorządu powinni zasiadać właśnie
doświadczeni urbaniści i wyspecjalizowani prawnicy. Sporządzanie dokumentów planistycznych, często bez pojęcia o technikach prawodawczych powoduje błędy w ich uchwalaniu.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią
akty prawa miejscowego. W tych kwestiach nie powinno być
żadnych niedomówień. Błędy kosztują lokalne społeczności zbyt
wiele. I nie chodzi już tylko o koszty dokumentacji, ale o utracone bezpowrotnie korzyści. Znane są mi osobiście przypadki
przeniesienia lokalizacji znaczącej dla gminy inwestycji do innego powiatu, ze względu mówiąc wprost na bałagan planistyczny,
brak planu i niemożność wydania odpowiedniej decyzji na czas.

Prowadzę dziesiątki spraw. Obserwuję, że raczej się poprawia. Czasami jednak bardzo się rozczarowuję. Praktyka
w przypadkach wydawania decyzji o warunkach zabudowy
jest niestety taka, że decyzje te, co do ich treści przygotowują dla gmin – po wygranym przetargu za najniższą cenę (!) –
architekci (?) szukający kontaktów do klientów na dalsze projektowanie (!), albo urbaniści pracujący na etatach w innych
gminach (?). Urbanista prowadzący „normalną” firmę przetargu nie wygra. Nie ma szans, bo cena, a nie jakość wygrywa.
Decyzje są tak pisane, że praktycznie każde odwołanie do SKO
trafia do ponownego rozpatrzenia ze względu na liczne błędy, braki i uchybienia. Dlatego sprawa trwa, trwa, i trwa...

– Zarówno w samorządowych kolegiach odwoławczych jak
i wojewódzkich sądach administracyjnych kwestie te są rozpatrywane z poziomu interpretacji litery prawa. Kiedy prawnicy zasiadający w SKO nie mają wystarczającej praktyki odnośnie kwestii urbanistycznych i prawa budowlanego, powiem
– bywa różnie.

doradzam inwestorom korzystanie z zasobów takich firm jak
nasza. Często tylko z pozoru sprawy wyglądają na mało skomplikowane. Moja praktyka zawodowa w planowaniu i obsłudze inwestycji podpowiada każdemu inwestorowi, że „lepiej
trzy razy przeczytać”, co znaczy, że „wszystko trzeba sprawdzić dwa razy”.

Co inwestor powinien zrobić żeby jego sprawy były załatwione
szybciej i lepiej?
– To jest trudne pytanie. Są różne firmy, różne sposoby zarzą-

Sądy administracyjne mają wydziały zajmujące się budownictwem. dzania inwestycjami. Metodologia pracy odzwierciedla nabyCzy to pomaga?
tą praktykę. Każdy ma nieco inne doświadczenia. Osobiście

Kazimierz

brzezicki

inwestycje

Prebet wybuduje osiedle przemysłowe
Dokończenie ze str. 15.

wybudować na początek jeden budynek na wynajem. Będzie
to model małego biura z małym magazynem oraz parkingami i bramami rozładowczymi. Obserwuję, że takich ofert na
rynku brakuje. Małych powierzchni nowej infrastruktury magazynowej wraz z biurem.

wy dla pierwszej części inwestycji. Rozmawiamy z kolejnymi
klientami. Projekt wygląda obiecująco. W okresie 2016–2017
na terenie osiedla powinniśmy zrealizować dwa–trzy obiekty
dla klientów. W roku 2018 zaoferujemy zespół obiektów małych powierzchni pod wynajem.

Czy zdradzi nam Pan harmonogram inwestycji?

Wspomniał Pan o innych planowanych funkcjach wzdłuż terenu
przy ulicy Poligonowej.

– Chętnie, ale przyznam że sprawa jest jeszcze świeża. Jesteśmy po umowie na zakup terenu. Trwają prace urbanistyczne. Zaplanowaliśmy, że do końca lutego uzyskamy niezbędne warunki techniczne i uzgodnienie dla pierwszego etapu
inwestycji. Kolejne etapy będą wymagały uzyskania decyzji
środowiskowych.
Zbieramy dane na temat szerszego zakresu inwestycji. Do
połowy 2015 roku powinniśmy otrzymać warunki zabudo-
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– Tak, ale na razie nie mogę zdradzić co chcielibyśmy tam zbudować. Teren przylega do drogi pasem prawie 300 metrów.
Mamy koncepcję, którą chcielibyśmy wprowadzić w życie.
Jak tylko potwierdzimy te plany dokumentacją i uzyskamy
pozwolenia na budowę, wtedy na pewno chętnie się podzielę programem.

Barbara

kwiecińska - kielczyk

inwestycje

Główna – nowa dzielnica mieszkaniowa Poznania
Główna, to część Poznania położona w północno-wschodnim obszarze miasta. Przez lata obciążona przemysłem uległa poważnej degradacji architektonicznej i społecznej. Jednakże w ostatnim czasie powraca jako zachęcające miejsce do inwestowania oraz zamieszkania. Czy Główna
może być modnym i dobrym miejscem do mieszkania?

Główna leży na prawym brzegu Warty przy ujściu rzeki o tej samej nazwie.
Częścią Głównej jest Nadolnik z zachowanym kaskadowym parkiem. Integralny kompleks urbanistyczny z Główną
tworzą Zawady.
Historia i przemysł
Na terenie dzisiejszej Głównej znajdują się jedne z najstarszych osiedli obszaru dzisiejszego miasta. W czasie prac wykopaliskowych przy ul. Smolnej (2011)
natrafiono na ślady osady sprzed 5000
lat. Odkryto fragmenty narzędzi krzemiennych, paleniska i fragmenty naczyń ceramicznych z epoki brązu i żelaza. W późniejszych epokach istniała
tu osada kultury łużyckiej, a także grupa
domostw z I i II wieku naszej ery.
Pierwsze wzmianki pisane pochodzą
z XII i XIII wieku, kiedy to Główna stanowiła osadę biskupów poznańskich, którzy w okolicach ul. Nadolnik posiadali
swoją letnią rezydencję. W XVI i XVII
wieku Główna stanowiła znaczną osadę, w której mieścił się młyn wodny, folusz i tartak wykorzystujące do napędu
koło wodne.
Według legendy przez teren obecnej
Głównej na początku XIX w. przejeżdżał
Napoleon Bonaparte. Zobaczywszy uroczą, bezimienną jeszcze wówczas rzeczkę,
postanowił rozbić tu na jakiś czas obóz
(kwaterę), z którego to powodu powstała
nazwa Główna (od kwatery głównej wodza Francuzów).
W 1872 roku do Głównej dotarła kolej, łącząca Poznań z Inowrocławiem.
Wówczas zaczęto tu lokalizować zakłady przemysłowe. Zakłady Metalurgicz-
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ne Pomet powstały w końcu XIX wieku
jako oddział HCP, a od 1952 r. stały się
samodzielnym przedsiębiorstwem. Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych powstała w 1958 roku). Unilever Polska S.A.,
przez długie lata istniejący jako Amino,
datuje się od 1951. Zakłady Nivea Polska, późniejsza Pollena-Lechia, powstały
w 1931 r. Tutaj też ulokowała się fabryka
baterii i akumulatorów Centra oraz kilka mniejszych przedsiębiorstw, np. miejska gazownia i młyn na Nadolniku (tzw.
Górny), czy “Unia” Zakłady Chemiczne
Spółdzielnia Pracy.
W 1995 r. utworzono samorządową
jednostkę pomocniczą miasta Osiedle
Główna. Następnie w 2008 roku osiedle
powiększono o obszar miasta na północ od ulic Chemicznej i Bałtyckiej. Jednostka samorządowa Główna ma obecnie powierzchnię 6,82 km kw. W 2010 r.
mieszkało na tym terenie ok. 4 tys. osób.
Małomiasteczkowy klimat
i poważna degradacja
architektoniczna
Brak powojennej wizji urbanistycznej
Głównej (a właściwie brak realizacji projektu przekształcenia Głównej w duże
osiedle mieszkaniowe z 1963) spowodował, że dzielnica ta uległa poważnej
degradacji architektonicznej i społecznej, ale z drugiej strony zachowała dawny, małomiasteczkowy klimat, charakterystyczny dla poznańskich przedmieść
robotniczych (podobnie jak np. Praga
w Warszawie).
Na Głównej znaleźć można szereg
obiektów z dawnych dziesięcioleci tworzących klimat i charakter osiedla. Bez
wątpienia należy do nich neobarokowy

kościół Maryi Panny Niepokalanie Poczętej przy ul. Mariackiej. Z małomiasteczkowego stylu pochodzi Rynek Wschodni – centrum dzielnicy i zlokalizowana
na nim strażnica pożarowa. Na Nadolniku znajdujemy młyn (niestety w grudniu
ub.r. zniszczony przez pożar) oraz park
nadający malowniczości dzielnicy.
Dołącza do tego bez wątpienia Staw
Kajka – była glinianka pośród ogrodów
im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Gnieźnieńskiej. Z Nadolnika lub ul. Gdyńskiej rozciąga się też malowniczy widok na rzekę Główną.
Spośród dawnej zabudowy i rozwiązań
wymienić wypada także kolonię robotniczą Karlsbunne – osiedle z początku
XX w., stację kolejową Poznań Wschód
oraz dawną pętlę pierwszej w Polsce linii trolejbusowej przy ul. Wiejskiej.
Przepływająca przez osiedle rzeka
Główna oraz istniejący tam sztuczny
staw w okresie międzywojennym zdecydowały o wyjątkowym ukształtowaniu terenu oraz bogatej florze, co czyni
to miejsce interesującym dla mieszkańców. Wzdłuż rzeki w sercu dzielnicy zlokalizowany jest park miejski odbudowany w latach pięćdziesiątych dwudziestego
wieku. Uroczy park miejski cechuje duża
różnica poziomów terenu.

rzystując ówczesne rozwiązania prawne
i finansowe – budynek z 23 mieszkaniami do wynajęcia.
Swoje tereny na Głównej na cele mieszkaniowe wykorzystały także władze Poznania. W pierwszej dekadzie wieku
(w latach 2005‒2012) przy Nadolniku
powstało osiedle mieszkań komunalnych, na które składa się 8 budynków
z 237 mieszkaniami.
W kolejnych latach następni inwestorzy
lokowali tu swoje niewielkich rozmiarów
obiekty biurowe i usługowe, m.in. z usługami medycznymi.
Ostatnie lata zaowocowały już znacznym ruchem inwestycyjnym. Dziś na terenie Głównej wraz ze zintegrowanymi
z nią – jak wspomnieliśmy – Zawadami
swoje inwestycje realizuje trzech deweloperów mieszkaniowych: Light House
Invest, Budimex Nieruchomości oraz
URBANO, a niedawno zakończyło swoją SGI.
Najnowszą inwestycją jest kompleks
budynków mieszkaniowych Willa Urbano przy ulicy Suchej.

Willa Urbano
Budynek mieszkalny przy ulicy Suchej przygotowuje do budowy w latach 2015‒2016 biuro obsługi inwestycji URBANO. Inwestycja przy ul. Suchej
zlokalizowana jest na działce o powierzchni 20 arów. Budowany przez spółkę celową blok mieszkalny będzie wyposażony
w dźwig osobowy. W czterokondygnacyjnym budynku zaprojektowano w sumie 20 mieszkań.
– Nasza nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co ma istotny wpływ na wykonalność inwestycji oraz dotrzymanie
harmonogramów. Teren ma bardzo duży
potencjał, dlatego zdecydowaliśmy się
na inwestycję w tej części miasta. Coraz
większe zainteresowanie zakupem niedrogich mieszkań w Poznaniu skłonił nas
do zrewidowania wartości dzielnicy Główna, która wydaje się na tę chwilę niedoszacowana – ocenia Rafał Gorączniak,
prezes zarządu inwestora. – Teren Zawad i Głównej jest bardzo dobrze skomu-

nikowany z centrum miasta, na co wpływ
ma nie tylko odległość (zaledwie 4‒5 kilometrów do Starego Rynku), ale także dzięki stacji kolejowej Poznań-Wschód. Już
od jakiegoś czasu w planach miasta Poznania pojawia się projekt przedłużenia trasy
tramwajowej z pętli Zawady do Dworca
Wschodniego przy ulicy Wschodniej, oddalonego od naszej inwestycji zaledwie o 7
minut drogi pieszo. Czy miasto zdecyduje się na przedłużenie linii tramwajowej?
Myślę że tak, ale raczej dopiero za kilka,
może kilkanaście lat, kiedy to miejsce odrodzi się na nowo.
Osiedle Kwadrans
Osiedle Kwadrans przy ul. Wiejskiej, budowane jest przez spółkę Light House
Invest. Docelowo będzie się ono składać z kilku budynków mieszkalnych,
ale w tej chwili jest realizowany pierwszy etap i jest to jeden budynek.
W pierwszym 5-kondygnacyjnym budynku z windą inwestor zaplanował 43
mieszkania. Oferowane są lokale: jed-

Dawny budynek straży pożarnej przy Rynku Wschodnim

Pojawili się inwestorzy
Inwestorzy drzemiący potencjał Głównej
zaczęli dostrzegać na nowo z początkiem
XXI wieku. Jednym z pierwszych, który podjął działania na tym terenie była
spółka UWI Inwestycje. W 2000 roku
wybudowała ona przy ul. Głównej 51,
na narożniku z Nadolnikiem – wyko-
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nopokojowe o powierzchni od 26,5 m
kw., dwupokojowe o powierzchniach
40, 46,7 i 47,1 m kw. oraz trzypokojowe o powierzchniach od 54,5 do 59,8 m
kw. Do parterowych przylegają ogródki.
Ceny za metr kwadratowy kształtują
się pomiędzy 4.950 zł a 5.250 zł brutto.
W zagospodarowaniu terenu będzie
uwzględniony plac zabaw dla dzieci,
ogródki na parterach, parkingi. Natomiast cały teren będzie ogrodzony i monitorowany.
Zakończenie pierwszego budynku
jest przewidziane na IV kwartał 2015 r.
W okresie końca miesiąca stycznia 2015
na terenie inwestycji prowadzone były
prace rozbiórkowe i porządkowe.
Pierwszy etap, czyli pierwszy blok będzie budowany na działce o powierzchni 2.000 m kw.

Tumski Park

Przy ul. Zawady i Chlebowej w 2014 roku
inwestycję Tumski Park ukończyła szczecińska firma SGI. Swą nazwę inwestycja zawdzięcza położonemu w pobliżu
Ostrowowi Tumskiemu. Na powierzchni blisko 18.000 metrów kwadratowych
deweloper ulokował dwa pięciopiętrowe
budynki, na które składa się 216 mieszkań
mających od 1 do 5 pokoi i powierzchniach od 45 do 90 m kw.
Obydwa budynki posiadają podziemne hale garażowe połączone cichobieżną windą z pozostałymi kondygnacjami. Aby sprostać standardom inwestycję
w pełni przystosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców cały teren osiedla został ogrodzony i wyposażony w system kamer.
Tumski Park powstał na przekształcająNa Smolnej
cym się terenie poprzemysłowym. DeweOd kilku lat w dzielnicy swoje osiedle loper nadal prowadzi sprzedaż mieszkań.
mieszkaniowe Na Smolnej realizuje ogólnopolski deweloper Budimex Nierucho- Centra Biurowe
mości. Jak podkreśla największym atu- i miasteczko akademickie
tem osiedla jest przylegający do niego
park Nadolnik. Wewnętrzny, zielony Planów inwestycyjnych w dzielnicy Główdziedziniec otwiera się na park, a nowy, na i Zawady jest więcej. Prywatny inwedobrze wyposażony parkowy plac za- stor od kilku lat przygotowuje realizację
baw to już dziś ulubione miejsce malu- miasteczka akademickiego na Nadolchów z osiedla.
niku wokół wspomnianego już młyna.
Aktualnie powstaje trzeci budynek Na bazie młyna miałoby powstać cen4-piętrowy ze 178 mieszkaniami jako trum miasteczka służące całej zamieszIII etap inwestycji. Są to lokale 1-, 2-, 3- kującej je społeczności akademickiej. Nie
i 4-pokojowe o bardzo zróżnicowanej po- wiadomo jednakże jaki będzie jego los
wierzchni od 20 do 111 m kw. Ich cena po wspomnianym grudniowym pożarze.
dostosowana jest do programu Mieszka- Przekształcenia i działania rewitalizanie dla Młodych i rozpoczyna się od 5.100 cyjne obejmują też tereny Zawad po obu
zł/m kw. Na parterach budynków zapro- stronach linii kolejowej. Tu swe działajektowano również lokale usługowe, a pod nia prowadzi firma Machura Bros Corziemią hale garażowe.
poration. Przed siedmiu latu po sąsiedzWznoszony obecnie budynek ma być ku z obecnym Tumskim Parkiem przy ul.
gotowy w III kwartale 2015 roku. Ogó- Chlebowej przebudowała ona w nowołem w ramach trzech etapów powstanie czesne centrum biurowe obiekty daw569 lokali mieszkalnych. Deweloper za- nej Polleny-Lechii, sprywatyzowane pomierza dalej rozwijać osiedle, ale plany tem przez Beiersdorf-Nivea. Na niegdyś
co do ilości budynków i mieszkań oraz przemysłowym terenie powstało nowoterminów realizacji nie są jeszcze spre- czesne Centrum Biurowe Chlebowa skłacyzowane.
dające się z 5 budynków 1-, 2- i 4-kondygnacyjnych o łącznej powierzchni blisko
10.000 m kw.
Na tym jednak nie zakończyły się działania rewitalizacyjne spółki w tym rejo-
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nie. W sąsiedztwie pętli tramwajowej
Zawady (po przeciwnej stronie linii kolejowej), przy ul. Małachowskiego przebudowała ona także budynek poprodukcyjny, w którym wytwarzano opakowania
na Centrum Biurowe Podwale. Nowy
obiekt o powierzchni całkowitej 13,5 tys.
m kw. oferuje 10,5 tys. m kw. powierzchni użytkowej klasy A. W ramach przedsięwzięcia inwestor wybudował również
park i plac zabaw dla okolicznych mieszkańców oraz zrewitalizował infrastrukturę komunalną. Inwestycja została wsparta
finansowo z europejskiej inicjatywy JESSICA służącej rewitalizacji miast. Centrum Biurowe Podwale otwarto oficjalnie w pierwszej połowie stycznia.
Dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz przestrzeni Głównej i Zawad
istotne znaczenie miało wybudowanie
przed kilku laty przez miasto dwujezdniowej ulicy Abp Hlonda prowadzącej
od Środki przez Podwale wprost do ul.
Bałtyckiej. Dzięki temu tzw. Nowe Zawady wyprowadziły ruch tranzytowy
z ul. Zawady i Główna.
Komunikacja, sklepy, szkoły...
Przez Główną przebiegała od 1930 do lat
60. XX w. pierwsza w Polsce linia trolejbusowa ze Śródki.
Obecnie na terenie Głównej krzyżuje się kilka dróg: ul. Główna, ul. Hlonda (odcinek II ramy komunikacyjnej),
ul. Bałtycka (droga krajowa nr 92) i ul.
Gdyńska (droga wojewódzka nr 196).
Znajduje się tu również węzłowa stacja
kolejowa Poznań Wschód, z której bardzo szybko można dotrzeć do centrum
miasta – na Dworzec Główny.
Komunikację miejską zapewniają autobusy MPK Poznań linii 70, 72, 73, 78,
85 oraz podmiejskie. Ponadto na Głównej istnieje przystanek PKS. W planach
jest przedłużenie trasy tramwajowej z pętli Zawady do Dworca Wschodniego.
Wzdłuż ulicy Głównej ulokowały się
liczne sklepy i punkty usługowe obsługujące mieszkańców. Kilkaset metrów
od osiedli znajduje się hipermarket Tesco.
W dzielnicy znajdują się szkoły i przedszkola.
Źródła:Materiały własne redakcji,
Wikipedia, materiały inwestorów

Barbara

kwiecińska - kielczyk
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Miasto-ogród na poznańskim Sołaczu
Sołacz, niegdyś młyńska osada nad Bogdanką pojawiła się pod Poznaniem już w XIV wieku.
Ta podmiejska dzielnica willowa z końca dziewiętnastego wieku została przyłączona do miasta
w 1908 roku. I od tamtego czasu jest – aż dotychczas – najatrakcyjniejszym rejonem Poznania.

Olbrzymi jak na tamte czasy projekt urbanistyczny osiedla planowany był jako
kolonia willowa. Głównym architektem rozwiązań tego zespołu zabudowy
był Joseph Stübben. Na zlecenie właściciela terenu o znacznej powierzchni, na
dzisiejszym Sołaczu w latach 1986 rozpoczeła się parcelacja i zabudowa gruntów w celach komercyjnych, która trwa
do dzisiaj...
Projekt podziału nieruchomości bankiera z Berlina zakończył się w 1906 roku.
W założeniu projektowym nieruchomości
zostały podzielone pod zabudowę osiedla najbardziej luksusowych willi miejskich. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu doliny rzeki Bogdanki
o powierzchni bliskiej 100 ha, udało się
wydzielić tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni zbliżonej do 44 ha.
Wille na Sołaczu budowano jako stylowe
rezydencje. Projektu ze względu na działania wojenne nie ukończono. Do dzisiaj,
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z uwagi na wyjątkowe wartości miejsca,
na Sołaczu zachowały się domy wolno
stojące oraz bliźniaki z tamtego okresu.
Sercem dzielnicy jest Park Sołacki ze
stawami powstałymi na cieku Bogdanki,
wybudowany na terenie doliny przez ówczesnego niemieckiego dyrektora Ogrodów Miejskich w Poznaniu. To właśnie
on przesądził o powstaniu w tym miejscu tak modnej na przełomie XIX i XX
wieku formy zabudowy miasta-ogrodu.
Później uzupełnił go park im. Wodziczki na Urbanowie. W okresie międzywojennym park Sołacki tętnił życiem i był
dla poznaniaków tym, czym dla warszawiaków Bielany. Odbywały się tam różne jarmarki, kiermasze, festyny i koncerty. Także i dziś jest ulubionym miejscem
wypoczynku wśród zieleni.
Na Sołaczu powstało wiele ciekawych
miejsc. Restauracja Parkowa zbudowana
na półwyspie wychodzącym na staw została otwarta pod koniec lata roku 1912.

Ogromny lokal składał się z dużej sali gastronomicznej na parterze budynku oraz
ogrodu restauracyjnego na dwóch wyższych poziomach. Od strony wejścia do
budynku przylegała weranda, z fasady
której na okres letni wyjmowano okna.
W 1913 nad brzegiem stawu zbudowano pomost z wypożyczalnią łódek. Okres
I i II wojny światowej nie przyniósł większych szkód dla parku, który w zasadzie
uniknął degradacji. Od 30.01.2015 restauracja nie ma najemcy. ZKZL nie porozumiał się z ostatnim najemcą, który
prowadził działalność pod szyldem Meridian w tym miejscu przez ostatnie 25
lat. Jakie będą losy zabytkowej restauracji i kiedy na staw wrócą łódki, tego nie
wiemy. Ufamy, że wrócą...
Forma miasta-ogrodu sprawiła, że zarówno cała dzielnica sołacka, jak i poszczególne jej ulice mają niepowtarzalny
klimat. Jedną z ciekawszych ulic osiedla
jest z pewnością nosząca od 1920 roku

nazwę Grudzieniec ulica Ceglana. Jej drogi, na wysokości ulicy Klin rozwidlono
w XIX wieku na dwa odcinki. Aktualnie
jedna z odnóg Grudzieńca nosi nazwę ulicy Niskiej. Historia samego Grudzieńca
sięga XVI wieku, kiedy magnacka rodzina Grudzińskich miała tam swoje włości.
W tym czasie ulica Grudzieniec rozciągała się od ulicy Pułaskiego aż do ulicy
Niestachowskiej, ale co ciekawe Grudzieniec nie miała połączenia z żadną z tych
ulic. Komunikowała się wprost przez tereny dzisiejszego osiedla Sołącz.
Ulica Grudzieniec położona w zachodniej części, na odcinku pomiędzy Poleską
a Nad Wierzbakiem, jest równoległa do
ulicy Litewskiej przylegającej bezpośrednio od południa do tej części parku Sołackiego wyposażonego w ciekawie ukształtowane stawy na biegu rzeki Bogdanki. Na
wschodnim przebiegu wraz z ulicą Klin
ulica Grudzieniec tworzy charakter bardzo nietypowy i oryginalny. Ze skrzyżowania ulicy Grudzieniec z ostrzem klina ulicy Klin dojdziemy obiema ulicami
przez park Wodziczki, rzekę Bogdankę
na Urbanowo będące dzisiaj częścią osie-

dla Sołacz. Jednym z ciekawszych przykładów will miejskich na Sołaczu jest
oczywiście zabytkowa willa przy ul. Grudzieniec. Willa pod numerem 8 powstała w 1905. Budynek zrealizował przedsiębiorca – projektant i budowniczy Walter
Czygan, który wybudował między innymi kamienicę przy ulicy Głogowskiej pod
nr 32. Bardzo wartościową i oryginalną
sztukaterię willi przy Grudzieniec 8 wykonał Sante Zanetti, który między innymi ozdobił także budynek w Poznaniu
przy ulicy Dąbrowskiego 25.
Według opinii dr Piotra Korduby z Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego UAM willa przy ulicy Grudzieniec 8 stanowi najlepszy w Poznaniu
przykład secesji w budownictwie jednorodzinnym. Elewacja budynku prezentuje bardzo bogaty zestaw dekoracji: pomarańczy, gałązek, liści i owoców. Budynki
willowe tak przy ulicy Grudzieniec, jak
i na całym Sołaczu, z uwagi na wyjątkowość tej części miasta projektowane były
przez ich autorów z wielką pieczołowitością, dbałością o detal oraz funkcjonalność. Wiele budynków z tamtego okresu

zaplanowano z podobnym przeznaczeniem. W przyziemiu lokowano kuchnie
i pokoje dla służby. Na parterach budynków zwykle znajdowały się gabinety do
prowadzenia rozmów, salony, jadalnie
i pokoje gościnne. Na piętrach sypialnie gospodarzy i pokoje do pracy. Osobne budynki w ogrodzie zwykle mieściły
mieszkania ogrodników i koniuszych,
a także wozownie i stajnie.
Zabudowa dzisiejszego Sołacza coraz
częściej odpowiada zapotrzebowaniom
mieszkańców Poznania. Typowe dla tej
zabudowy nowe budynki willowe wyposażane są teraz w większą ilość odrębnych mieszkań, pokoje dla służby są
jakby mniej potrzebne. Na Sołaczu, przy
ulicy Grudzieniec 74‒76 projektowane są
do realizacji nowe wille. Budynki z klasycznymi dla dzielnicy dachami mansardowymi zaprojektowane są w stylu
epoki. Kolor pomarańczy na ich elewacjach nie jest rzeczą przypadku, kolorem
firmowym. Jest zainspirowany najlepszym przykładem secesji w budownictwie willowym w Poznaniu przy tej samej ulicy...

Rafał

gorączniak
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Parkuj i jedź – priorytet Poznania
Motoryzacji nie da się powstrzymać, a to rodzi określone potrzeby parkingowe. Władze Poznania od lat starają się stworzyć infrastrukturę parkingową w miejscach publicznych, choć na razie
z małym skutkiem.
Jak wobec tego przedstawiciele magistratu oceniają sytuację parkingową w Poznaniu? Czy poznaniacy i przyjeżdżający
– przedsiębiorcy, turyści, odwiedzający –
mają gdzie parkować?
– To pytanie jest zadawane od kilku lat.
Zainteresowanymi są osoby przyjeżdżające do pracy do Poznania, który jest punktem centralnym, w którym skupia się życie
regionu, do którego zmierzają mieszkańcy z gmin ościennych i to jest naturalne.
Przyczyną takiej sytuacji jest m.in. suburbanizacja, polegającą na tym, że wiele osób z przyczyn ekonomicznych wyprowadza się z miasta – zauważa Violetta
Wabińska–Chmielewska, p.o. dyrektora nowego Wydziału Transportu i Zieleni w Urzędzie Miasta.
Problem ten istnieje od kilku lat, dlatego też władze Poznania tworzą programy
korzystając z przykładów i doświadczeń
innych miast. Przykładem jest Warszawa,
gdzie już w jakimś sensie udało się stworzyć system parkingów typu park&ride
(parkuj i jedź). Dojeżdżający do metropolii spoza miasta zostawiają samochody
rano w wybranych miejscach, przesiadają się do transportu publicznego i z biletem upoważniającym do parkowania
rano dojeżdżają transportem publicznym
do centrum. Wszyscy odnoszą z tego korzyść: miasto jest mniej zatłoczone, jest
mniej spalin, chronimy środowisko, mamy
efekt w postaci mniejszej ilości samochodów i szybciej poruszających się pojazdów
transportu publicznego, a pasażerowie
komunikacji publicznej nie stoją w korkach, nie szukają miejsca parkingowego.
Również Poznań od jakiegoś czasu próbuje rozwiązać problem. Miasto szereg lat
temu stworzyło ofertę dla inwestorów zarówno w lokalizacjach park&ride (Starołęka, Górczyn, os. Sobieskiego, Miłostowo), jak i w centralnych, np. pod placami:

26

Bernardyńskim, czy Wielkopolskim. Była
to oferta partnerstwa publiczno-prywatnego według modelu koncesji na roboty
budowlane i usługi. Miasto do przedsięwzięcia chciało wnieść nieruchomości,
a koncesjonariusz prywatny miał wybudować parking i eksploatować go przez
określoną w umowie ilość lat, czerpiąc
z tego korzyści.
– Niestety na przeszkodzie stanęły finansowe wymagania inwestorów prywatnych.
Z jednej strony miasto nie posiadało określonych środków finansowych, a z drugiej
strony potencjalni inwestorzy, którzy mieliby zaangażować się w budowanie, a potem prowadzenie działalności na parkingach, mieli zbyt wygórowane oczekiwania,
których nie było w stanie spełnić miasto.
I o to się rozbiło – stwierdza dyrektor Wabińska–Chmielewska.
W 2010 roku władze Poznania ogłosiły konkurs, w którym startowali prywatni inwestorzy, którzy chcieli wybudować parking pod placem Bernardyńskim.
Niestety ich wymagania finansowe były
na tyle duże, że przedsięwzięcie nie doszło
do skutku, a postępowanie zostało unieważnione. Miasto bowiem miało nie tylko udostępnić nieruchomość, ale jeszcze
w dużej mierze do inwestycji dopłacać.
Do dziś jedynym dużym parkingiem
publicznym, który udało się zrealizować
w formule ppp jest parking pod placem
Wolności, wybudowany w latach 2004–05.
Jego operatorem na okres 39 lat jest firma Auto–Park Poznań (należąca do Eiffage Polska).
– To była jedna z pierwszych umów
w partnerstwie publiczno-prywatnym.
W mojej opinii przedsięwzięcie udało się
przede wszystkim ze względu na położenie parkingu, czyli centrum Poznania. Parking pod placem Wolności jest parkingiem
śródmiejskim, który umożliwia parkowa-

nie w centrum miasta, przy czym na podkreślenie zasługuje okoliczność, iż budowa
tego typ parkingów nie jest celem samym
w sobie dla miasta. Oczywiście, trzeba zapewnić poruszającym się jeszcze w znacznej
mierze, ale już nie w większości samochodami, miejsca parkingowe. Tym niemniej,
celem miasta powinno być budowanie parkingów zewnętrznych, tak aby jak najmniej
ludzi wjeżdżało do centrum i zostawiało samochody na jego obrzeżach. Parking pod
placem Wolności spełnił oczekiwania, które wtedy posiadało miasto – ocenia Wabińska–Chmielewska.
Na stronie Urzędu Miasta dziś znaleźć
można trzy oferty parkingowe dla potencjalnych koncesjonariuszy – dwie typu
park&ride na pętlach Starołęka i Górczyn
oraz śródmiejski pod placem Bernardyńskim. Na łącznej powierzchni ok. 43 tys.
m kw. mogłoby powstać 1300 stanowisk
postojowych. Koszt ich realizacji Miasto wyszacowało w sumie na kwotę około 226 mln zł.
– Rok–dwa lata temu mieliśmy wytypowane miejsca pod park&ride na przykład
na Miłostowie, czy przy pętli na Os. Sobieskiego. Tam chcieliśmy stworzyć pierwszy
parking drzwi w drzwi. W mojej opinii było
to miejsce idealne i taka też propozycja została przedstawiona przez pion transportu
– mówi jego szefowa.
– Teraz otwieramy nową kartę. Mam
nadzieję, że uda się nam jakąś inwestycję
zrealizować – podkreśla szefowa nowego
Wydziału Transportu i Zieleni utworzonego przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
– Nowe władze Poznania chcą budować
przy węzłach komunikacji miejskiej parkingi typu park&ride, a także widzą potrzebę
ich budowy w obszarze centrum pod placami miejskimi na przykład Jeżyckim, czy
Łazarskim – odpowiada wiceprezydent
Maciej Wudarski, któremu ta proble-
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matyka bezpośrednio podlega, zapytany
jakie są preferencje nowych władz miasta w tej kwestii.
Pracownicy wydziału wraz z wiceprezydentem Wudarskim uczestniczą obecnie w projekcie unijnym, który zaczął się
w ubiegłym roku, ale kończy w roku 2015,
a nazywa się,, Spójna polityka parkingowa
dla obszaru funkcjonalnego aglomeracji
poznańskiej”. W projekcie oprócz Poznania
uczestniczy powiat poznański z 13 gminami do niego należącymi (bez Swarzędza,
Pobiedzisk, Stęszewa i Buku) oraz powiaty
kościański i wągrowiecki. Głównym jego
celem jest podniesienie spójności transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji z wzajemnym
dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego
w perspektywie do 2030 r.
Jesienią 2014 r. wykonano analizę popytu na terenie gmin (nie tylko uczestniczących w projekcie). W dniu 12 stycznia
tego roku badania popytu przeprowadzone przez firmę wyłonioną przez miasto Poznań – jako lidera projektu – zakończyły
się. Analizą objęto różne grupy interesariuszy, takich jak mieszkańcy, pasażerowie komunikacji, kierowcy etc., zadając
pytanie, gdzie dojeżdżający mieszkańcy
widzieliby pozostawienie swych samochodów? Obecnie analiza jest konsultowana
z partnerami uczestniczącymi w projekcie.
– Nie wykluczam, że na etapie konsultacji mogą pojawiać się odmienne interesy poszczególnych partnerów projektu.
Wyrażam jednak przekonanie, że będziemy mogli wspólnie z partnerami wybrać
miejsca, w których ich mieszkańcy będą
mogli się przesiadać do transportu publicznego. To dobry krok w kierunku ustalenia,
w których miejscach obecnie najlepiej budować parkingi przesiadkowe – zauważa
przedstawicielka poznańskiego magistratu.
Projekt obejmuje też przygotowanie dla
wybranych miejsc dokumentów przedinwestycyjnych: studium wykonalności,
koncepcji urbanistyczno–architektonicznej, oceny oddziaływania na środowisko,
badań geotechnicznych, czy programu
funkcjonalno–użytkowego. W dokumencie wykonawca zawarł również, zgodnie
z umową, sposoby finansowania. Jednym
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z nich będzie zapewne ppp – szeroko pojęte, także koncesja. Wyniki końcowe projektu mają być gotowe w połowie roku. Projekt kosztować ma ponad 2 mln 859 tys.
zł. Na jego realizację partnerzy otrzymali dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa,
która pokryje 90 proc. kosztów (ponad 2
mln 573 tys. zł). Partnerzy wyłożą łącznie 10 proc. Z tej kwoty, czyli 285,9 tys. zł.
Skoro jednak Warszawa mocno weszła
w temat parkingów park&ride i realizuje
je, to dlaczego w Poznaniu nie udało się
żadne przedsięwzięcie? Na czym polegają różnice, czy Warszawa jest atrakcyjniejsza i tam partnerzy mogą więcej zyskać?
– Po pierwsze z racji wielkości miasta więcej ludzi do niego wjeżdża. Więcej parkuje. Po drugie, co było decydujące, to finanse. Po trzecie, z informacji jakie posiadam,
parkingi w Warszawie są dotowane przez
miasto. Warszawa dopłaca do parkingów
rocznie kilka milionów złotych – wyjaśnia
dyrektor Wabińska–Chmielewska. – Mam
nadzieję, że u nas znajdą się pieniądze…
Tajemnicą nie jest też, że transport w żadnym z miast nie jest dochodowy. Dla miasta
działalność w zakresie transportu, w tym
transportu publicznego jest jednym z zadań należących do zadań własnych gminy. Stworzenie parkingów przesiadkowych
jest działaniem stricte promiejskim. Miasto
w sensie finansowym raczej na tym nie zyska, ale podkreślenia wymaga fakt, że większość zadań własnych gminy nie jest działalnością dochodową. Do transportu Poznań
dopłaca corocznie około 57 proc. To jest poziom dopłaty także w innych miastach. Jest
to zatem kwestia priorytetów.
Wiceprezydent Maciej Wudarski odpowiada, że nowe władze Poznania biorą pod uwagę również możliwość dopłat
do funkcjonowania takich parkingów.
Tymczasem choć partnerzy prywatni
w kwestii budowy parkingów publicznych omijają Poznań, to jednak miasto
od kilku miesięcy realizuje jedną taką inwestycję parkingową za pośrednictwem
swej spółki. Przy ul. Za Bramką, w ścisłym centrum tuż obok placu Kolegiackiego budowany jest obiekt biurowo-usługowy, w którym znajdzie się 300 miejsc
parkingowych. Inwestorem obiektu jest

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, którego 100-procentowym udziałowcem jest miasto Poznań. To największy
projekt parkingowy realizowany obecnie
w mieście. Obiekt ma być gotowy do końca 2015 roku.
Dlaczego władze w tym przypadku
zdecydowały się samodzielnie realizować inwestycję? Bez wątpienia zdecydowała o tym lokalizacja, ale także dwa inne
aspekty – zresztą powiązane ze sobą ściśle.
– To nie tylko parking, ale także biurowiec oferujący 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni – odpowiada Grzegorz Michalski, prezes WCWI.
O podjęciu tej inwestycji zdecydowały –
jak to już było kilkakrotnie podnoszone –
głównie względy finansowe. Inwestorowi
udało się bowiem uzyskać wsparcie z europejskiej inicjatywy JESSICA – instrumentu unijnego przeznaczonego na rewitalizację miast (z ang. Joint European
Support for Sustainable Investment in City
Areas). A inwestycja Za Bramką nie tylko
poprawi sytuację parkingową w centrum
Poznania, ale także pozwoli nadać nowe
funkcje temu miejscu wpływając na poprawę jego atrakcyjności. Z jednej strony
bowiem nowoczesny budynek zagospodaruje nieatrakcyjną nieruchomość tuż
obok Urzędu Miasta, ale także spowoduje uwolnienie od samochodów placu
przed nim oraz likwidację części miejsc
parkingowych na sąsiednich Garbarach.
Przestrzeń publiczna placu Kolegiackiego
będzie mogła zostać wykorzystana do uzupełnienia oferty pobliskiego Starego Rynku o zupełnie nieporównywalnej z obecną jakości. Stąd możliwość skorzystania
z instrumentu JESSICA.
Wykonawca realizujący obiekt w postępowaniu przetargowym zadeklarował wykonanie go za kwotę niespełna 60,5 mln zł
brutto. Kwota pożyczki uzyskana na ten
cel przez WCWI z inicjatywy finansowej
JESSICA wynosi 37,5 mln zł. Jest to bowiem instrument zwrotny, jednak częściowo umarzalny oraz bardzo nisko oprocentowany. Oprocentowanie pożyczki
wynosi zaledwie 1,12 proc. w skali roku.
– Tylko taka spółka jak nasza mogła pozyskać tak korzystne finansowanie – podkreśla prezes Michalski.

Barbara

kwiecińska - kielczyk
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inwestycje

Parkowanie (w Warszawie) to nie lada wyzwanie!
Warszawa odnotowuje od kilkudziesięciu lat niespotykany rozwój – na skalę polską, ale także europejską – budownictwa biurowego i mieszkaniowego. Obecnie w mieście funkcjonuje ponad 3,5 mln
metrów kwadratowych powierzchni biurowych, przy czym ponad 1,2 mln przypada na ścisłe centrum
i jego obrzeża. Ta liczba stale się powiększa i tylko w 2015 r. wzrośnie o ponad 200 tys. m kw.

Rdzenna ludność miasta stanowi ok. 1,8
mln mieszkańców, ludność napływowa
to ok. 200 tys., natomiast codziennie dojeżdżający do miasta z ościennych miejscowości to następne ok. 350 tys. osób.
Razem to prawie 2,4 mln osób przebywających codziennie w stolicy.
Parkowanie w wielkim mieście to problem i wszyscy, którzy użytkują samochód
dobrze o tym wiedzą. Problem ze znalezieniem miejsca to czasami istny dramat,
dodatkowo koszt parkowania samochodu w strefie płatnego ppostoju to wydatek
ok. 40 zł za 8 godzin. Rozwój infrastruktury biurowej powoduje dramatyczne kurczenie się miejsc postojowych w centrum
miasta i na obrzeżach centrum.
Sytuacja ta zmusiła władze Warszawy
do podjęcia decyzji o kierunkach rozwoju komunikacji miejskiej oraz długofalowej polityki parkingowej. Obydwie te
kwestie należy rozpatrywać łącznie, ponieważ są one od siebie niezwykle zależne. Dodatkowo należy poszukiwać rozwiązań alternatywnych, odciążających te
dwie podstawowe, o których wspomnimy na końcu.
Polityka parkingowa w Warszawie
idzie w dwóch zasadniczych kierunkach.
Po pierwsze zakłada ona ograniczenie ilości parkujących samochodów w centralnej strefie miasta poprzez pobieranie opłat
za każdą godzinę parkowania w strefach
płatnych oraz ograniczanie miejsc parkowania poprzez znaki zakazu parkowania
(np. ul. Emilii Plater, która przed modernizacją była jednym wielkim parkingiem,
dziś w zasadzie na całej obowiązuje zakaz).
Wpływy pieniężne z sieci parkometrów powinny zasilać budżet przeznaczony na modernizacje dróg miejskich oraz poprawę
komunikacji. Należy dodać, że strefa płatnego parkowania stale się poszerza. Staje się tak między innymi dlatego, że kierowcy dojeżdżający do centrum miasta
parkują na granicy strefy, po czym prze-
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siadają się do komunikacji miejskiej. Powoduje to niesłychany tłok parkingowy
na granicy strefy.
Drugim kierunkiem rozwoju jest budowa sieci parkingów wielopoziomowych
zlokalizowanych na wjazdach do miasta,
zlokalizowanych przy dużych węzłach komunikacyjnych z łatwym dostępem do komunikacji miejskiej. Są to tzw. parkingi
„parkuj i jedź” (park&ride). Wydaje się,
że jest to dobre rozwiązanie mające dziś
swoich zwolenników.
Strefa płatnego parkowania
Centrum Warszawy i obrzeża centrum objęte są strefą płatnego parkowania. Obowiązuje ona od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00‒18.00. W soboty, niedziele i dni świąteczne parkowanie jest bezpłatne. Strefy płatnego parkowania podlegają Zarządowi Dróg Miejskich (ZDM).
Wysokości opłat w strefie są na dziś jednolite i wynoszą: pierwsza godzina – 3 zł,
druga godzina – 3,60 zł, trzecia godzina
– 4,20 zł oraz czwarta i każda kolejna godzina – po 3 zł.
W Warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania opłaty wnosić można za pomocą gęsto rozstawionych parkometrów,
które oprócz słabo widocznych znaków
D-44 i D-45, wyznaczają strefę płatną oraz
za pomocą Warszawskiej Karty Miejskiej,
na której kodowane są okresowe bilety komunikacji miejskiej. Od niedawna można
dokonywać płatności za parkowanie także
za pośrednictwem telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu Mobiparking np. poprzez wysłanie wiadomości
sms. Obecnie kara za nieposiadanie opłaconego parkingu wynosi 50 zł. Uwaga:
recydywiści nie płacący kar oraz przybysze z innych miast narażeni są dodatkowo na założenie blokady przez Straż Miejską i dodatkowe koszty jej zdjęcia. Ceny
podane powyżej są maksymalnymi cenami ustawowymi. Pomimo, że w Warsza-

wie wpływy z strefy płatnego parkowania
wynoszą ok. 70 mln zł rocznie, a koszty
obsługi tylko 10 mln zł, urzędnicy samorządowi (nie tylko w Warszawie) przekonują, że należy uwolnić ceny parkowania
w centrum miasta, ponieważ – jak twierdzą – nie ogranicza to wystarczająco wjazdu do centrum przez samochody. Niestety, zmiany są już przygotowywane przez
rząd. Niewykluczone, że po zmianach będziemy płacić także w weekendy.
Parkuj i jedź
System parkingów „parkuj i jedź” (park&ride) umożliwia bezpłatne parkowanie pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu
z parkingu przedstawią ważny bilet: dobowy, weekendowy, weekendowy grupowy,
30-dniowy, 90-dniowy, bilet seniora, dla
dzieci z rodzin z trójką dzieci komunikacji miejskiej lub dokument uprawniający
do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę. Parkingi
te zarządzane są przez warszawski Zarząd
Transportu Miejskiego (ZTM)
W innym przypadku użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia przy wyjeździe
z parkingu jednorazowej opłaty za wynajem miejsca parkingowego w wysokości 100 zł.
„Parkuj i jedź” ma coraz więcej zwolenników wśród dojeżdżających do pracy oraz odwiedzających Warszawę, większość parkingów tego typu zapełniona jest
niemal w 100 procentach.
Władze miasta zapowiadają dalszy rozwój tego rodzaju parkingów, obecnie typowane są miejsca, gdzie ich powstanie
będzie najbardziej uzasadnione.
Już istniejące parkingi „parkuj i jedź”
W Warszawie znaleźć można w następujących miejscach:
▶▶ Anin – rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i VIII Poprzecznej, przy stacji SKM Warszawa Anin;

▶▶ Włochy – al. Krakowska, przy skrzyżowaniu z Mineralną. Przy pętli autobusowej P+R Al. Krakowska oraz pętli tramwajowej;
▶▶ Praga Północ – ul. Targowa 72, Centrum Handlowe „Warszawa Wileńska”;
▶▶ Wawer – okolice skrzyżowania ulicy
Widocznej i Nagietkowej, przy stacji
SKM Warszawa Wawer;
▶▶ Ursynów – okolice skrzyżowania alei
Komisji Edukacji Narodowej i ulicy
Indiry Gandhi, na tyłach Multikina;
▶▶ Ursus – ul. Orląt Lwowskich 45, przy
pętli autobusowej Ursus Niedźwiadek;
▶▶ Bielany – okolice skrzyżowania ulicy
Kasprowicza i Przytyk, przy stacji metra „Wawrzyszew”;
▶▶ Żoliborz – okolice skrzyżowania ulicy
Słowackiego i Włościańskiej, przy stacji metra “Marymont”;
▶▶ Bielany – okolice skrzyżowania ulicy
Kasprowicza i Nocznickiego, przy węźle
komunikacyjnym „Młociny”;
▶▶ Bielany – okolice skrzyżowania ulicy 30
Pułku Strzelców Kaniowskich i Zgrupowania AK „Kampinos”, przy węźle
komunikacyjnym „Młociny”;
▶▶ Ursynów – al. Komisji Edukacji Narodowej przy Beli Bartoka, nad stacją metra „Ursynów”;
▶▶ Mokotów – okolice skrzyżowania ulicy Puławskiej i alei Wilanowskiej, przy
pętli autobusowej;
▶▶ Bemowo – ul. Połczyńska 8, pomiędzy salonem samochodowym a torami kolejowymi.
Parkingi są czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 4.30‒2.30, z codzienną przerwą
na konserwację od godz. 2.30 do godz.
4.30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Parkowanie za darmo
Darmowe parkingi w strefie płatnego parkowania są rzadkością. Dziś jeszcze znajdziemy taki parking przy Torwarze na ul.
Łazienkowskiej. Duży parking w ciągu
dnia w zasadzie jest całkowicie zajęty, gdyż
traktowany jest przez użytkowników jako
darmowy P+R.
Darmowe lub częściowo darmowe
parkingi w ciągu dnia znajdziemy także
w galeriach handlowych. Ale uwaga nie
we wszystkich. Niektóre pobierają wysokie opłaty za postój na swoich parkingach (np. Złote Tarasy 5zł/h) lub pobierają opłaty np. po 3 godzinach parkowania
(np. Galeria Mokotów). Galeria Arkadia

czy Promenada są darmowe w ciągu dnia. nie całej komunikacji miejskiej. Kapitalny rozwój systemu rowerów miejskich
Parkingi płatne
(i w ogóle cyklizmu) pokazuje, że z tej
Kierowcy mogą również korzystać z ogól- formy przemieszczania się po mieście konodostępnych płatnych parkingów. W cen- rzysta kilka tysięcy rowerzystów na dobę.
trum miasta parkingi znajdują się m.in.: Wiele osób korzysta z tej formy transpor▶▶ przy dużych hotelach, np. Sofitel Victo- tu w celu dojazdu do pracy oraz rekreacyjria, Mercure Centrum, Marriott, She- nie. Pierwsza godzina wypożyczenia roraton;
weru miejskiego jest za darmo, a opłaty
▶▶ przy budynku Sądu Najwyższego na pla- za następne godziny nie są wygórowane.
cu Krasińskich (Stare Miasto);
Jest to także propozycja dla osób przyby▶▶ na placu Defilad przy Pałacu Kultu- wających do miasta w celach turystyczry i Nauki (od strony ulicy Marszał- nych. Stacje rowerów miejskich są rówkowskiej).
nomiernie rozłożone po całym mieście,
Ceny na tych parkingach są zróżnicowa- a ich liczba stale rośnie.
ne i wynoszą od kilku do kilkunastu złotych za godzinę.
Car-sharing
W roku 2015 kierowcy dostaną do dyspozycji zupełnie nowe w Polsce narzędzie
Parkingi dla autokarów
Dla uzupełnienia rozważań na temat par- do przemieszczania się po mieście – dokingów w Warszawie należy wspomnieć stęp do floty samochodów elektrycznych,
o miejscach parkingowych dla autoka- z których można korzystać na godziny, porów. Poniżej lista wydzielonych parkin- dobnie jak z miejskich rowerów. Usługa
gów w pobliżu często odwiedzanych miejsc ma jako pierwsza pojawić się w Warszawie,
przez zwiedzających:
jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby
▶▶ Aleje Jerozolimskie – przy Muzeum system – po udanym wdrożeniu w stoliWojska Polskiego
cy – pojawił się także w innych miastach.
▶▶ ulica Myśliwiecka przy Parku Łazien- Rozwój systemu parkowania i ogólnie
kowskim
komunikacji w Warszawie wydaje się
▶▶ plac Teatralny
prawidłowy. Budowa nowych parkin▶▶ parking przed Torwarem przy ulicy Ła- gów „parkuj i jedź” oraz modernizacja
zienkowskiej
komunikacji miejskiej (Metro, nowocze▶▶ parking przy ulicy Bugaj – wjazd od Wi- sny tabor komunikacyjny, rozszerzenie
słostrady
tras tramwajowych) oraz dodatkowe pro▶▶ plac Defilad – przed Pałacem Kultu- jekty takie jak miejskie rowery (ale także
ry i Nauki
budowa nowych tras rowerowych), czy
car-sharing muszą być rozpatrywane łącz▶▶ ulica Jagiellońska (przy ZOO)
nie, ponieważ są od siebie zależne. Każde
▶▶ parking pod Trasą W-Z
▶▶ plac Bankowy – pojedyncze miejsca pozostawienie samochodu na parkingu
▶▶ ulica Świętojerska (na odcinku od uli- ogranicza ruch w centrum, to samo docy Wałowej do ulicy Bonifraterskiej) tyczy użycia roweru, nie wspominając już
▶▶ ulica Dzika (przy ulicy Stawki) – poje- o szybkim i wygodnym taborze komunidyncze miejsca
kacyjnym.
▶▶ ulica Królewska (naprzeciwko Zachę- Źródła: strona internetowa ZDM, strona internetowa
ZTM, raport o powierzchniach biurowych CBRE
ty) – pojedyncze miejsca
▶▶ Aleje Ujazdowskie (przy ulicy Bagatela) – pojedyncze miejsca
▶▶ plac Grzybowski – pojedyncze miejsca
▶▶ ulica Okopowa (na jezdni zachodniej
Grzegorz Penar
– Od 1994 roku zajmuje się
przy ulicy Anielewicza)
pośrednictwem w ob-

Inne rozwiązania?
Rozpatrując kwestie uregulowania parkingów w mieście należy wspomnieć co najmniej o jeszcze dwóch projektach mających częściowo usprawnić tę kwestię, jak
i mającą pozytywny wpływ na zagadnie-

rocie nieruchomościami
(lic.1435). Prowadził przez
wiele lat biuro obrotu nieruchomościami,
zajmował się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, pracował w rozwoju
sieci banków oraz korporacji handlowych.
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Problemy parkingowe Poznania
– polityka parkingowa, czy parkowanie polityczne?
Wdrożenie w Poznaniu 20 lat temu pionierskiej Strefy Płatnego Parkowania z otoczeniem parkingów buforowych, 13 lat administrowania i zarządzania drogami i ruchem miasta oraz opracowanie wdrożonych projektów organizacji nowych i usprawnień już funkcjonujących stref płatnego
parkowania w około 30 miastach umożliwiło pozyskanie doświadczeń, wiedzy, ale i pokory wobec efektywności rozwiązywania występujących problemów parkingowych.
Rozwój motoryzacji w Poznaniu wyprzedził wszelkie prognozy. We wskaźnikach
i dynamice dogoniliśmy Europę. Na rozwój infrastruktury drogowej zawsze brakowało pieniędzy.
Dysponowane środki wydawano na
poprawę dojazdów z odległych osiedli
do centrum miasta, którego ulice przystosowane są do wskaźnika motoryzacji 100 samochodów/1000 mieszkańców
oraz nieadekwatną do jedynie jednorazowych potrzeb rozbudowę infrastruktury związanej z organizacją piłkarskich
Mistrzostw Europy.
Polityka parkingowa stanowi tylko fragment polityki komunikacyjnej. Choć
uchwalona – problemem jest brak jej konsekwentnej realizacji. Problemy parkingowe rozwiązywane są w dalszej kolejności.
Sprostać w centrum miasta aktualnemu popytowi parkowania to potrzeba
albo zbudowania sieci kosztownych parkingów wielopoziomowych podziemnych lub naziemnych wymuszających
z ich korzystania opłaty lub zapewnienia
funkcjonowania sprawnej Strefy Płatnego Parkowania – dostosowujących podaż
do popytu poziomem opłat, ilością i rodzajem abonamentów, opłat zryczałtowanych i zerowych wymuszających oczekiwaną rotację parkowania.
Niestety wolne jeszcze place zagospodarowano już na inne, efektowniejsze ekonomicznie inwestycje. Placów sprzedaży
samochodów, marketów i innych obiektów generujących problemy parkingowe
powstało więcej, niż parkingów jednoi wielopoziomowych. Kroczący wzrost
usług komunikacji publicznej i blokada cen parkingowych w strefie objawia

się spadkiem zainteresowania rozwojem
usług parkingowych.
W opinii przeciętnego mieszkańca miasto stanie się atrakcyjnym dopiero wtedy, gdy w jego centrum będzie można
zaparkować na czas niezbędny, możliwie
najbliżej celu załatwienia swoich spraw.
Brak dogodnego dostępu do punktów
handlowych, usługowych i użyteczności
publicznej mieszkańców, turystów i klientów spowodowany brakiem odpowiedniej ilości wolnych miejsc parkingowych
wpływa na obniżenie jego atrakcyjności.
Miejsca parkingowe,
szczególnie w centrum
miasta nadal są dobrem
deficytowym
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w tym parkingowych nie jest łatwe, ani szybkie, a zawsze konfliktogenne.
Obecna sytuacja stale wzrastającego
stopnia zmotoryzowania wymaga wdrożenia zasad umożliwiających racjonalniejsze ich wykorzystanie, czyli systemowych,
racjonalnych, sprawnych organizacyjnie
i ekonomicznie rozwiązań warunkujących utrzymanie ich pozytywnego wizerunku i dalszego rozwoju.
W świetle faktów, że podejmowane
wcześniej próby w rozwiniętych krajach
Europy o wysokim poziomie motoryzacji w obszarach centralnych wielu bogatych miast, polityka przeciwdziałania
ujemnym skutkom obniżenia sprawności
funkcjonujących systemów transportowych oraz pogarszaniu jakości środowiska ukierunkowane nadążaniu za rosnącą
liczbą pojazdów dość szybko wykazały,
że zmniejszenie zatłoczenia ulic i parkingów przez rozbudowę infrastruktury dro-

gowo-parkingowej zgodnie z rosnącym
zapotrzebowaniem prowadzi do niekorzystnych zmian struktury miasta i charakteru obszaru śródmieścia. Podwyższenie przepustowości istniejących układów
ulicznych poprzez stosowanie klasycznych metod inżynierii ruchu służących
zwiększeniu przepustowości elementów
istniejącej sieci ulicznej jest nieskuteczne, ponieważ w warunkach stłumionego
popytu wszelkie uzyskane rezerwy przepustowości i parkowania są natychmiast
wypełniane zwiększonym ruchem samochodów, co w praktyce oznacza zwiększenie zanieczyszczeń środowiska i pogorszenie warunków życia mieszkańców
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centrum. Ujemne skutki i uciążliwości jakie wywołują parkujące pojazdy znacznie przekraczają korzyści.
Rozwiązywanie problemów parkowania i przeciwdziałanie postępującym zjawiskom destrukcji przestrzeni miejskiej
przy występujących barierach rozwoju sieci ulicznej natury przestrzennej,
technicznej i środowiskowej oraz najważniejszej finansowej wymaga podejmowania w szerszej skali systemowych
działań jako kombinacji ulepszeń układu komunikacyjnego skoordynowanych
z decyzjami z zakresu polityki parkingowej i przestrzennej, takich jak: racjonalne
zarządzanie zagospodarowaniem pasów
drogowych, zapewnienie funkcjonowania
wysoko sprawnej organizacyjnie Strefy
Płatnego Parkowania w obszarze deficytu
miejsc postojowych, zmiany organizacji
ruchu w celu jego uspokojenia, zapewnienie wysoko sprawniej komunikacji zbiorowej, ograniczenie do minimum czasu
remontów jezdni i awarii sieci, niezawodna informacja o ruchu i dostępności parkingów, czy realizacja przez miasto konsekwentnej polityk parkingowej.
Kiedy istniejące parametry techniczne pasów drogowych w centrum miasta
przystosowane są do wskaźnika motoryzacji nie przekraczającego 100 pojazdów
na 1000 mieszkańców, a występujące naturalne ograniczenia przestrzenne, inwestycyjne oraz konserwatorskie uniemożliwiają przystosowanie ulic do aktualnego
wskaźnika motoryzacji oscylującego już
w wielkościach znacznie przekraczających 500 pojazdów na 1000 mieszkańców i stale wzrastających z tym potrzeb
parkingowych, wiedza i świadomość,
że towarzyszące postępującemu rozwojowi motoryzacji obecne problemy komunikacyjne w tym parkowania pojazdów samochodowych nie rozwiążą się
same, nie mają szans przeczekania, żadne
miasto nie może funkcjonować bez samochodów, pojemność komunikacyjna
centrum miasta limitowana jest liczbą
miejsc parkingowych, potrzeba rozwiązywania problemów parkingowych powinna stanowić ważne miejsce realizowanych zadań.
Przekroczenie tego poziomu prowadzi do chaosu komunikacyjnego, degra-
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dacji środowiska, obniżenia warunków
pracy i zamieszkania. Trzeba pamiętać,
że samochód średnio jest 1 godz. w ruchu, a 23 godz. parkuje (w miejscu pracy, zakupów, zamieszkania), stale wzrasta stopień zmotoryzowania mieszkańców
i wydłuża się czas dojazdu do centrum
(korki, rozwój budownictwa na peryferiach). Wobec tego czas poszukiwania miejsca parkowania dochodzi do 30
proc. czasu podróży. Nie jest więc możliwe pełne zaspokojenie popytu parkingowego, a poziom zaspokojenia potrzeb
parkingowych wynikać musi z możliwości przestrzennych, środowiskowych
i ekonomicznych miasta, jego mieszkańców, gości i podmiotów gospodarczych.
Miasto Poznań w latach 1992‒2002 poprzez wdrożenie Strefy Uspokojonego
Ruchu już w 1996 r., ustalenie najefektywniejszej, wzorcowej w ocenie NIK
trójcenowej Strefy Płatnego Parkowania z systemem parkingów buforowych,
komputerowego sterowania ruchem oraz
zrealizowanie z udziałem partnera prywatnego na placu Wolności parkingu
podziemnego było niekwestionowanym,
uznanym wśród drogowców liderem rozwiązywania problemów komunikacyjnych i parkingowych.
Co pozostało i zdołano
zrealizować...
z ustaleń miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Poznania dotyczącego problematyki parkingowej, uchwalonej wzorcowej kompleksowej polityki parkingowej?
Trwonienie energii przez prezydenta
i zastępców na bezzasadne w ocenie orzeczeń sądowych dymisje kadrowe w ZDM,
zastąpienie sprawdzonych fachowców,,
2-ligowymi” z Ostrowa Wlkp. i realizacją wielu nietrafnych decyzji, w tym: nieracjonalnej z zakresu polityki parkingowej o poszerzeniu strefy czerwonej oraz
w świetle obowiązującego zapisu z art.
13b ust.1 ustawy o drogach publicznych,
jednoznacznie ustalającego pobieranie
opłat za parkowanie tylko w określone
dni robocze oraz uchwały NSA podjętej
15 czerwca 2011 r. w składzie siedmiu
sędziów Izby Ogólno-administracyjnej,
interpretacja stwierdzająca, że,, Sobo-

ta jest dniem równorzędnym z dniem
ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57.4 k.p.a.”
W Poznaniu przy braku reakcji organów kontrolnych sprawdzania zgodności uchwały Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r, z zapisami ustawy – pobierania
w SPP opłaty za parkowanie w soboty,
brak jest efektów pozyskania partnerów prywatnych dla realizacji na gruntach miejskich parkingów wielopoziomowych i P+R.
Polityka parkingowa
powinna i musi być
ukierunkowana...
na ograniczenie potrzeby przemieszczania się samochodem między miejscem
pracy i zamieszkaniu tj. na pokazywanie
i promowanie alternatywnych sposobów
transportu w tym publicznego, przeanalizowanie dopuszczenia przejazdów darmowych w godzinach szczytów komunikacyjnych, rozwój P+R na obrzeżach
miasta, przy węzłach komunikacyjnych
nawet bezpłatnych (zmarnowane plany
lokalizacji ich budowy).
Należy preferować funkcjonowanie
sprawnej strefy płatnego parkowania poprzez ograniczenie skali i rodzajów abonamentów (Poznań jest ich liderem), wymuszenie zwiększenia rotacji parkowania
w podstrefie czerwonej, wobec obowiązującej maksymalnej wysokości opłaty
do 3 zł ograniczeniem możliwości zakupu biletów parkingowych np. tylko
do 3 godzin.
Do kolejnych działań zaliczyć trzeba
rozwijanie bazy parkingów pozaulicz-

nych, rozwój ścieżek rowerowych – logicznych ich ciągów, racjonalne wykorzystywanie pasów drogowych dla celów
parkingowych oraz budowę efektywnego elektronicznego systemu informacji
parkingowej.
Kiedy w powszechnej opinii w danej
sprawie dwóch Polaków ma trzy zdania,
to efektem: skali odporności na wiedzę,
dopuszczonego prawnego rozdawnictwa
przez,, polityków” przywilejów, wprowadzonych,, racjonalnych pomysłów
usprawnień”, dostępności radnych w Radzie Miasta liczącej np. 40 radnych działających w 5 klubach, mających sprzeczne
interesy polityczne do giełdy już stosowanych abonamentów, zwolnień, ambicji
dostosowania swojej uchwalanej do zasad funkcjonujących w miastach sąsiednich, wygrania wyścigu liczby, zakresu i rodzajów zastosowanych ulgowych
abonamentów – uzyskany konsensus nie
stanowi realizacji realnych konsekwentnych potrzeb polityki parkingowej, lecz
parkowania politycznego.
Kadencyjność wyborów samorządowych powoduje, że podejmowanie problemów parkingowych odraczane jest
na okres lepszego klimatu politycznego.
Argumentem za wycofaniem się z uznanej potrzeby podjęcia rozwiązania problemu parkowania jest brak odporności na krytykę, szczególnie w okresach
oczekujących kampanii wyborczych, wobec głoszonych haseł obiecujących obniżenie opłat za parkowanie, a nawet ich
zniesienia.

Odpowiedzi na pytania
czy problemy parkingowe
są realizacją polityki
parkingowej, czy
parkowania politycznego
udzielają istniejące i nowo wprowadzane
przez polityków przepisy prawne regulujące zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania, warunkujące wdrażanie
nowych i obowiązków dostosowywania
administrowania już funkcjonujących,
przy braku adekwatnych reakcji organów kontrolnych, uniemożliwiających
ich różne, swobodne, wygodne dla polityków interpretacje.
Czy realizacją parkowania politycznego
nie jest fatalna zmiana zapisu znaczenia
znaku D-44 – wymuszającego nie tylko
ustawienia jeszcze większego lasu znaków pionowych i poziomych na jezdniach oraz umożliwiająca wewnątrz SPP
w poważnym zakresie bezkarne bezpłatne, nagminne parkowanie w miejscach
niedozwolonych. Należy sadzić, że dla
pełnej jasności powinniśmy dodatkowo
znakować przejścia dla pieszych, zatoki
autobusowe i ustawić tysiące elementów
ograniczeń inżynieryjnych, barier, słupków itp. – wobec wybiórczego pozbawienia z katalogu wielu innych znakowi obszarowemu D-44 jego funkcji?
Umożliwienie (ale czy na pewno)
uchwalania nieograniczonej skali ogólnodostępnych abonamentów, pozwalających parkować długoczasowo w całym
obszarze stref – zaprzeczających idei ich
funkcjonowania – na podstawie wybiorczej interpretacji z całościowego brzmienia zapisu zdania ustawy Art. 13b. Pkt 4:
ust. 2),, …może wprowadzić opłaty abo-

namentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi „fragmentu jej zapisu,,...
może wprowadzić opłaty abonamentowe
lub zryczałtowane…?
Kiedy organizację funkcjonowania SPP
projektują drogowcy, ale swobodne decyzje ostateczne co do obszaru, okresu
funkcjonowania, sposobu pobierania,
wysokości stawek opłat, zakresu abonamentów i opłat zryczałtowanych wysokości opłat dodatkowych podejmują,,
profesjonalni” politycy samorządowi?
W perspektywie jej rozwoju,, realna”:
możliwości swobody stosowania przez
kontrolerów,, klauzuli sumienia” w zakresie obowiązku egzekwowania przepisów prawnych i regulaminowych funkcjonowania stref? Umożliwienia egzekucji
od kierowców opłat karnych od operatorów SPP za straty czasu wynikające z poszukiwania miejsca parkowania w SPP?
Możliwości zawieszanie pobierania opłat
w strefach w okresach przedwyborczych
do samorządów kiedy w okresie przedwyborczym można było nie płacić za przejazd autostradą, bo występują,, korki”,
zakazu dokumentowania parkowania
niezgodnego z przepisami?
Z przykrością odnotować jednak trzeba brak w Poznaniu w okresie ostatnich
10 lat efektów decyzji rozwiązujących
problemy parkingowe, a jedynie mających na celu zwiększenia przychodów
i pogorszenie sprawdzonej w praktyce
sprawności funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. •

Jan Sklorz
– GREEN Parking Polska POZNAŃ
Autor artykułu były dyrektor ZDM, dysponuje doświadczeniem i wiedzą pozyskaną
z 13 lat praktyki zarządzania drogami i ruchem miasta Poznania, wdrożenia i administrowania w Poznaniu funkcjonującej już
od 20 lat efektywnej, wzorcowej w kraju
Strefy Płatnego Parkowania z otoczeniem
parkingów buforowych, jako projektant
opracowanych i wdrożonych projektów
organizacji nowych i usprawnień już funkcjonujących stref płatnego parkowania
w ok. 30 miastach oraz referent ogólnopolskich konferencji parkingowych.
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Projektowanie miejsc postojowych
W 2013 r. w Polsce została przekroczona unijna średnia wartość wskaźnika liczby zarejestrowanych pojazdów na 1000 mieszkańców. Potrzeba wygospodarowania odpowiednich miejsc postoju samochodów w pobliżu obiektów stałego i okresowego zamieszkania, a także przy zakładach
pracy, obiektach usługowych i we wszystkich innych miejscach, do których można dotrzeć samochodem pociągnęła za sobą stworzenie odpowiednich wytycznych do projektowania.
Władze samorządowe w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy nakładają na inwestorów obowiązek zapewnienia na własnym terenie
miejsc postojowych, posługując się przy
tym coraz większymi wartościami wskaźników wyrażających liczbę tych miejsc
w przeliczeniu na 1 lokal mieszkalny
lub powierzchnię usługową w projektowanych budynkach. Sytuacja ta w powiązaniu obowiązującymi przepisami
dotyczącymi sytuowania miejsc postojowych na działkach budowlanych nie
ułatwia projektowania. Możliwości zabudowy działek o wiele silniej zależą teraz od wymaganej liczby i rozplanowania
miejsc parkingowych niż od ustalonego
w planie miejscowym wskaźnika intensywności zabudowy.
Celem tego artykułu jest zwrócenie
uwagi na podstawowe kwestie, o których należy pamiętać przy projektowaniu miejsc parkingowych, aby zminimalizować ryzyko niepowodzeń na drodze
administracyjnej i sądowo-administracyjnej, związanej z wydaniem pozwolenia na budowę, a jednocześnie nie popaść
w stosowanie rozwiązań dysfunkcjonalnych i godzących w ład przestrzenny.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeśli mowa „ładzie przestrzennym” − należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które two-
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rzy harmonijną całość oraz uwzględnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Inaczej mówiąc ład przestrzenny
jest to taki porządek, który obok wymiaru
estetycznego spełnia kryteria racjonalności wynikające z praw działania przyrody, zasad funkcjonowania społeczeństwa
i reguł działania gospodarki. Ład przestrzenny jest stanem, w którym nie powstają konflikty wynikające z relacji pomiędzy elementami zagospodarowania
przestrzeni. Parkingi należą do newralgicznych elementów zagospodarowania
z punktu widzenia powstawania konfliktów, ponieważ nieodłącznie towarzyszą
innym funkcjom. Zachowanie ładu przestrzennego będzie zależne od jakości regulacji prawnych i właściwego stosowania standardów dotyczących lokalizacji
miejsc parkingowych.
Najistotniejszym aktem polskiego prawa, zawierającym regulacje dotyczące sytuowania miejsc postojowych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 ze zm.). Pewne regulacje znaleźć można również w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ale dotyczą one miejsc i zatok postojowych
lokalizowanych tylko na terenach dróg
publicznych i w tzw. miejscach obsługi
podróżnych (MOP). Pomocne przy projektowaniu będą z pewnością standardy
i przykłady zawarte w publikacjach takich jak „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego” powszechnie znany jako „Neufert”. Należy jednak
podane tam rozwiązania zawsze sprawdzać pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
W rozporządzeniu ministra infrastruktury przepisy dotyczące miejsc postojowych dla samochodów osobowych znajdują się w dziale I, rozdz. 3 i ogólnie rzecz
biorąc określają odległości miejsc postojowych od innych elementów zagospodarowania terenu i od granicy działki
budowlanej oraz minimalne wymiary
stanowisk postojowych. W § 19 ust 1 podane są odległości wydzielonych miejsc
postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a także
od placu zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. Odległości te są następujące: 7 m
– w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk
włącznie i 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk. Przepis precyzuje,
że chodzi o pomieszczenia w budynkach
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki
zdrowotnej, oświaty i wychowania. Podanych odległości zatem nie trzeba zachowywać np. w odniesieniu do okien w budynkach usługowych i produkcyjnych.
Następnie (w ust. 2) określone są odległości wydzielonych miejsc postojowych
od granicy działki budowlanej i wynoszą

one odpowiednio: 3 m – w przypadku
do 4 stanowisk włącznie, 6 m – w przypadku 5‒60 stanowisk włącznie i 16 m –
w przypadku większej liczby stanowisk.
Łatwo zauważyć, że zastosowanie
konkretnych odległości zależy od liczby stanowisk postojowych. Nie wiadomo jednak, czy liczbę tą należy odnosić
do wszystkich stanowisk na działce budowlanej, czy jedynie do stanowisk, które do siebie przylegają. Jeśli zastosować
to drugie rozwiązanie, pojawia się pytanie jaki sposób i jaka wielkość wydzielenia powoduje, że możemy grupę np. 4 stanowisk traktować jako odrębną i przyjąć
odległość 3 m od granicy działki. W praktyce dość często stosowane jest dzielenie
szeregów miejsc postojowych fragmentami zieleni umieszczanymi co 4 stanowiska w celu zaliczenia do pierwszego
przypadku określonego w rozporządzeniu. Niektórzy stwierdzą przy tym, że odpowiedni jest fragment zieleni szerokości 2 m, inni że wystarczy 0,5m, a może
nawet 10 cm. Tego typu rozwiązania, nie
poparte przepisami prawa, są co najmniej
ryzykowne, ponieważ praktyka organów
administracji, orzeczenia sądów administracyjnych i literatura przedmiotu dostarczają niestety różnych, w tym także
sprzecznych interpretacji.
Zalecić należy więc ostrożność, bo jeśli nawet projekt zostanie zatwierdzony
na pierwszym szczeblu administracji,
to problemy mogą pojawić się w razie odwołań stron postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie skarg do sądów administracyjnych.
Wątpliwości w stosowaniu omawianych przepisów mogą dotyczyć także
sposobu pomiaru odległości stanowisk
postojowych od okien. W sytuacji lokalizowania miejsc postojowych bezpośrednio przy ścianie bez okien, powinniśmy
zwrócić uwagę na zachowanie odległości
od okien umieszczonych w ścianie prostopadłej. W odróżnieniu od odległości
dotyczącej lokalizowania budynku ścianą z oknami lub bez – względem granicy działki – w przypadku miejsc postojowych mamy do czynienia z odległością
od samych okien. Kolejną kwestią istotną w projektowaniu są wymiary miejsc

postojowych. Zgodnie z przepisem § 21
rozporządzenia Ministra Infrastruktury minimalna szerokość stanowiska postojowego wynosi 2,3 m, a szerokość 5
m. Właściwym wydaje się rozpatrywanie wymiarów stanowisk w powiązaniu
z szerokością jezdni manewrowej oraz
z kątem, pod którym stanowiska usytuowane są względem jedni. Sytuowanie
miejsc skośnie do jezdni (pod kątem 30,
45 lub 60 stopni) ułatwia parkowanie nawet przy zmniejszonej szerokości jezdni
manewrowej. Rozwiązanie to sprawdza
się dobrze m.in. w przypadku wąskich
działek, ale trzeba pamiętać, że jezdnia
manewrowa jest wówczas jednokierunkowa. Stanowiska prostopadłe i równoległe
do jezdni są najmniej wygodne w użytkowaniu, ale na danej powierzchni da
się ich umieścić nieco więcej niż miejsc
skośnych.
Dla stanowisk sytuowanych w garażu
jednoprzestrzennym przepis § 104 rozporządzenia stanowi, że droga manewrowa
– w zależności od usytuowania względem
niej stanowisk postojowych – powinna
mieć co najmniej: przy usytuowaniu prostopadłym – 5,7 m, przy usytuowaniu
pod kątem 60° – 4 m, przy usytuowaniu
pod kątem 45° – 3,5 m, przy usytuowaniu równoległym – 3 m. W pierwszym
przypadku dopuszcza się zmniejszenie
szerokości jezdni do 5 m, jeżeli stanowiska postojowe mają szerokość 2,5 m.
W odniesieniu do garaży przepisy wymagają dodatkowo zachowania odległości między bokiem samochodu a ścianą
lub słupem – co najmniej 0,5 m. Rozsądnym będzie zastosowanie tej zasady również do trwałych elementów występujących na parkingach naziemnych. Warto
mieć także świadomość, że podawane parametry miejsc postojowych stosowane
są niemalże niezmiennie od wielu lat.
Tymczasem gabaryty, a zwłaszcza szerokość poruszających się współcześnie
po drogach samochodów, są nieco inne
niż najczęściej występujących przed laty
syren czy fiatów 125p.
Szczególnym rodzajem stanowisk postojowych są te przeznaczone do parkowania pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. W przepisach

rozporządzenia Ministra Infrastruktury
określono dla tych miejsc inne zasady niż
dla pozostałych miejsc, zarówno odnośnie wymiarów stanowisk, jak i ich sytuowania. Zgodnie z § 21 szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6
m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6
m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3
m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia
lub ciągu pieszo-jezdnego. Ponadto, stanowiska dla osób niepełnosprawnych
można zbliżyć do okien na odległość 5
m. Celem tych regulacji jest, jak się zdaje, umożliwienie jak najwygodniejszego
wysiadania z samochodu i zapewnienie
możliwie krótkiej drogi od samochodu
do wejścia do budynku. Cel ten powinien
być uwzględniony przy projektowaniu,
mimo że da się zgodnie z prawem zlokalizować miejsca dla niepełnosprawnych
bardzo daleko od wejścia do budynku,
byle tylko wykorzystać zmniejszoną odległość od okien.
Na zakończenie warto wspomnieć także o uwarunkowaniach środowiskowych
realizacji miejsc parkingowych. Uwarunkowania te mogą mieć szczególne znaczenie w przypadku projektowania parkingów lub garaży na powierzchniach nie
mniejszych niż 0,5 ha na terenach nie objętych formami przyrody, a także na powierzchniach nie mniejszych niż 0,2 ha
na terenach objętych formami przyrody
i w ich otulinach. Tego rodzaju przedsięwzięcia wymienione są w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (z istotnymi zmianami
wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia
25 czerwca 2013 r.) i zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza
to, że dla tych inwestycji będzie wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji, po uprzednim sporządzeniu karty informacyjnej
przedsięwzięcia, a czasem nawet dopiero po wykonaniu raportu oddziaływania
na środowisko. •

Michał
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Wyjątkowy czas nad morzem
w BALTIC CLIFF w Niechorzu

Obiekt czynny cały rok
Majówka

Wakacje

Niezapomniany
Weekend Majowy pełen
atrakcji i radości nad
Polskim Bałtykiem

Wymarzone Wakacje
nad morzem dla całej
rodziny z licznymi
atrakcjami

- Przestronny Basen z atrakcjami
- Strefa SPA
- Kawiarnia i Restauracja
- Komfortowe i luksusowe Apartamenty
- Sale Konferencyjne
- Sala zabaw dla Dzieci
- Organizacja Wesel
- Pakiety z zabiegami SPA
- Masaże lecznicze i relaksacyjne

Ceny już od 169 zł
Apartments

do

8%

zwrotu z inwestycji rocznie

Tu INWESTUJ - OSTATNIE Apartamenty w SPRZEDAŻY

Apartamenty wykończone „pod klucz”
Indywidualne negocjacje
Sala konferencyjna dla 120 osób
Restauracja oraz Centrum SPA & Wellness
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Rezerwacja 91 506 56 00
Inwestycje 725 777 888

www.BalticCliff.pl
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Nie ma ograniczenia prawa bez odszkodowania
Brak rekompensaty za ograniczenie prawa własności jest naruszeniem zasady równej jego ochrony i nie znajduje uzasadnienia w ochronie innych wartości konstytucyjnych, gdyż jest nieproporcjonalny – uważa Trybunał Konstytucyjny.

18 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek rzecznika praw
obywatelskich dotyczący zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
rezerwacji gruntów na cele publiczne.
Trybunał orzekł, że art. 36 ust. 1 ustawy
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych,
których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia
1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało
utrzymane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy, jest niezgodny z art. 64 ust.
2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 konstytucji.
Powoli dobiega końca etap uzyskiwania
odszkodowań przez mieszkańców poznańskich Krzesin, których nieruchomości sporo straciły na wartości w wyniku nadmiernego hałasu emitowanego
przez myśliwce F-16 startujące z tamtejszego lotniska wojskowego. Zastanawiające jest to, że sądy podchodzily w bardzo
niekonsekwentny sposób do rozstrzygania tego zagadnienia. W każdym razie
mieszkańcy Krzesin przeszli drogę przez
mękę. Czy mieszkańcy Ławicy sąsiadujący z lotniskiem cywilnym, którzy przystapili do sądowych batalii o odszkodo-

wanie za naruszenie ich prawa własności
skorzystają na nowym wyroku Trybunalu Konstytucyjnego? Każde orzeczenie
trybunału odpowiadające na konkretne pytanie prawne wskazuje jednocześnie na furtki umożliwiajace ludziom
dochodzenia naruszonych praw konstytucyjnych.
Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego było pominięcie
w kwestionowanym przepisie roszczeń
właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały
przeznaczone na cel publiczny zarówno w aktualnym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, jak
i w planie obowiązującym 31 grudnia
1995 r. Art. 36 ust. 1 ustawy planistycznej
uzależnia powstanie roszczeń ze strony
właścicieli (użytkowników wieczystych)
od wykazania zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu korzystania z tej
nieruchomości lub jej dotychczasowego
przeznaczenia, która to zmiana ma wynikać z – podjętej pod rządem ustawy
planistycznej – uchwały rady gminy
o przyjęciu (zmianie) planu miejscowego.
Trybunał potwierdził spostrzeżenia wnioskodawcy, że udowodnienie takiej zmiany
– z założenia – jest niemożliwe w przypadku właścicieli nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny w przeszłości.
Ze względu na konstrukcję kwestionowanego przepisu oraz pozostałych przepisów regulujących tę materię we wcześniejszym stanie prawnym, grupa właścicieli,
których prawa do nieruchomości zosta-

ły ograniczone przed 1 stycznia 1995 r.,
pozostaje bez ochrony prawnej.
Trybunał zauważył, że ograniczenia prawa własności wynikające z ustawy planistycznej mieszczą się w standardzie
konstytucyjnym, gdyż realizacja celu publicznego jest legalnym działaniem administracji i może uzasadniać nawet najdalej idącą ingerencję w prawo własności
(tj. wywłaszczenie). Jednak zachowanie
tego standardu warunkowane jest przyznaniem właścicielom stosownej rekompensaty. TK uznał, że brak rekompensaty
za ograniczenie prawa własności jest naruszeniem zasady równej jego ochrony
(art. 64 ust. 2 konstytucji) i nie znajduje
uzasadnienia w ochronie innych wartości
konstytucyjnych – jest nieproporcjonalny (art. 31 ust. 3 konstytucji). Stwierdzenie nierównej ochrony własności, gdy ingerencja podejmowana jest przez władzę
publiczną w imię realizacji celów wspólnoty, uzasadniała też zarzut naruszenia
zasady sprawiedliwości społecznej (art.
2 konstytucji).
Stwierdzając niekonstytucyjność art. 36
ust. 1 ustawy planistycznej we wskazanym
wyżej zakresie, Trybunał postanowił zasygnalizować ustawodawcy konieczność
uzupełnienia przepisów. Nowe rozwiązania legislacyjne mają umożliwić realizację
wyroku oraz dostosowanie stanu prawnego do standardów konstytucyjnych.
Rozprawie przewodniczyła sędzia TK
Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą była sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Kazimierz
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Kto ma orzekać – sąd cywilny czy administracyjny?
Czy sąd cywilny może stwierdzić nieważność umowy sprzedaży nieruchomości (umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste), zawartej przed dniem 1 stycznia 1998 r., z tego tylko powodu,
że narusza ona prawo poprzedniego właściciela do zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, która
stała się zbędna na cele publiczne?

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała do Sądu Najwyższego wniosek, w którym prosi o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie
istniejących w orzecznictwie rozbieżności w wykładni art. 47 ust. 4 i art. 69 ust.
1 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, w związku
z art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a zawierającej odpowiedź
na powyższe tak postawione pytanie.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieją rozbieżności co do oceny skuteczności
umów zbycia nieruchomości na rzecz osoby trzeciej (tj. umów przenoszących własność, bądź ustanawiających użytkowanie wieczyste), zawartych przed wejściem
w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami, z pokrzywdzeniem praw byłego
właściciela do zwrotu nieruchomości, która stała się zbędna na cele wywłaszczenia.
Na mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna
na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Zgodnie z regulacją przejściową
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zawartą w ustawie o gospodarce nieruchomościami, roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie
ustawy nieruchomość została sprzedana
albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej.
Natomiast w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przepis ten jest rozumiany jednoznacznie jako zakaz zwracania
byłym właścicielom tych nieruchomości, których podmiot publiczny wyzbył
się po 1 stycznia 1998 r. W takich sytuacjach organ administracyjny nie może
wydać pozytywnej decyzji o zwrocie.
Na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego nie można natomiast jednoznacznie stwierdzić czy możliwe jest
odwrócenie skutków prawnych takiej umowy przed sądem cywilnym.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowały się dwa podstawowe stanowiska jeśli chodzi o wykładnię przepisów
będących przedmiotem wniosku rzecznika praw obywatelskich. Według pierwszego z nich, nie ma żadnych przeszkód,

aby sąd cywilny oceniając skuteczność
umów zawartych pod rządami ustawy
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości stwierdził ich nieważność
– i to tylko na tej podstawie, że naruszają nadrzędne prawo byłego właściciela
do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
która stała się zbędna na cele publiczne.
W opozycji do tej linii orzeczniczej pozostają wyroki, w których Sąd Najwyższy uznał, że nie ma żadnych podstaw
do uznania takiej umowy zbycia za bezwzględnie nieważną – zauważa bardzo
słusznie rzecznik praw obywatelskich.
Naruszenie zakazu przeznaczania nieruchomości wywłaszczonej na inne cele
i naruszenie obowiązku zwrotu może być
sankcjonowane co najwyżej odpowiedzialnością odszkodowawczą. W ocenie
rzecznika, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie,
które z praw powinno mieć pierwszeństwo – uprawnienie do zwrotu, czy prawo do spokojnego korzystania z własności skutecznie nabytej od uprawnionego
właściciela – za silniejszą ochroną tego
pierwszego przemawiałby przede wszystkim charakter prawa do żądania zwrotu
wywłaszczonej nieruchomości.
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Multigaraż – sposób na minimalizację powierzchni
parkingowej
Rozwój motoryzacji indywidualnej, szczególnie w Polsce i krajach Europy Środkowo- Wschodniej,
dał asumpt do nowych wyzwań w zakresie infrastruktury parkingowej. Bezpieczeństwo ruchu na
terenach miejskich oraz zmniejszająca się powierzchnia pod zabudowę parkingową powodują
konieczność poszukiwania nowych rozwiązań parkowania samochodów osobowych.

Przy realizacji nowych inwestycji budowlanych w decyzji o warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określana jest
liczba miejsc parkingowych, czego skutkiem często jest zwiększenie zapotrzebowania na powierzchnię dla inwestycji lub
zwiększenie kosztów inwestycji w związku z koniecznością budowy parkingów
podziemnych, których budowa nie zawsze jednak jest możliwa.
Dzięki zastosowaniu Multigarażu można rozwiązać istniejący problem, którego
głównym celem jest
zminimalizowanie zapotrzebowania na powierzchnię parkingową oraz zmniejszenie
czasu przeznaczonego
na cykl budowy, gdyż
postawienie Multigarażu zajmuje jedyne
7 dni.
– Multigaraż, czyli wielopoziomowy,
wolno stojący system
parkowania to bardzo efektywne, systemowe rozwiązanie
dla wszystkich inwestorów, którzy chcą lub
muszą minimalizować
powierzchnię terenu
przeznaczoną pod lokalizację parkingów.
Lokalizacja Multigarażu musi być zgodna
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
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nego, a w przypadku jego braku z zapisami
decyzji o warunkach zabudowy. Multigaraż w zakresie usytuowania musi również
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym wytyczne
zawarte w § 19 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Każdy inwestor, który planuje wybudowanie Multigarażu powinien
swoje rozważania na temat zasadności
zastosowania takiego rozwiązania rozpo-

cząć od sprawdzenia lokalnych uwarunkowań i opracowania wstępnej koncepcji
zagospodarowania terenu – radzi architekt Agnieszka Podemska z „MasterProjekt” Autorskiej Pracowni Architektonicznej z Łodzi.
Multigaraż daje możliwości postawienia konstrukcji w czterech podstawowych
modelach opartych na zunifikowanych
rozwiązaniach architektonicznych. Modele różnią się liczbą platform parkingowych, która się waha od 8 do 12 dla samochodów osobowych, a dla aut typu
SUV liczba platform
wynosi 10. Estetyczny wygląd obiektu –
indywidualnie dobierane obudowy,
możliwość zabudowania szkłem, cegła,
drewnem lub siatką
(pozwalającą na zamieszczenie reklamy) – oraz kolor elementów stalowych
pozwalają wkomponować Multigaraż w każdą przestrzeń miejską.
Projekt został
stworzony od podstaw, wraz ze wszystkimi rozwiązaniami,
które są własnością
polskiej spółki Multi Konstrukcje, firmy
posiadającej ponad
2-letnie doświadczenie w produkcji
naczep samochodo-

wych stalowych i aluminiowych, w produkcji hal stalowych oraz konstrukcji stalowych między innymi dla wojska. Prace
projektowe nad Multigarażem rozpoczęły
się w październiku 2009 roku i zakończyły
się budową prototypu, który został postawiony w marcu 2010 roku przed siedzibą spółki. Prototyp testowano przez ponad rok. Sprawdzany był we wszystkich
warunkach pogodowych, uruchamiany
po tygodniowym zastoju w temperaturze
-25 C. Badania potwierdziły założenia
projektu, aby urządzenie działało w warunkach od -30 stopni do +50 stopni.
Jest to samoobsługowy system, może
być uruchamiany na wiele sposobów
np. kartą magnetyczną czy indywidualnym numerem PIN. Prędkość, z jaką porusza się urządzenie to 4 m/min, zainstalowany system został zaprojektowany tak,
by sprowadzał samochód najkrótszą możliwą drogą, dlatego oczekiwanie na auto
może wynieść zaledwie kilkanaście sekund. W przypadku nieprawidłowego
wjazdu na platformę lub nie opuszczenia samochodu przez osoby Multigaraż
został wyposażony w zabezpieczenia –
sygnalizację świetlną oraz mechaniczną
informującą o zaistniałych nieprawidłowościach. System zabezpieczeń informuje również o dostaniu się na konstrukcję
„osób niepowołanych”.

Dla celów dystrybucji Multigarażu
w 2012 roku powstała spółka Multiparking, założona przez Jacka Warzyszyńskiego (właściciela Multi Konstrukcji)
oraz Lecha Łuckiego. Firma napotkała
jednak szereg problemów, do dziś Lech
Łucki zastanawia się z czego one wynikały, czy ze strachu przed innowacyjnością, czy z ogromu biurokracji jaka rządzi
w urzędach miast. Obecnie spółka Multiparkig zarządzana jest przez Monikę
Węglarską oraz Jacka Warzyszyńskiego.
W niedługim czasie zostanie otworzone przedstawicielstwo w Linz w Austrii.
– Plany inwestycyjne na najbliższy kwartał to start w przetargach organizowanych
przez urzędy miast. Widzę tu ogromny
potencjał dla naszego projektu, z uwagi
na brak konieczności projektowania i budowania „ślimaków” dla aut wjeżdżających na kolejne kondygnacje parkingów,
możemy proponować znacznie efektywniejsze zagospodarowanie proponowanego terenu, a niski poziom hałasu jakie
wytwarza urządzenie daje nam gwarancje, że parking nie będzie stwarzał problemów sąsiadom – mówi inżynier Monika Węglarska.
Spółka nawiązała również kontakt z firmą AMG Centrum Medyczne, prowadzącą szpitale powiatowe w Rawie Mazowieckiej i Rykach. Są to lokalizacje

wymagające dużej ilości miejsc parkingowych, dla sprawnej obsługi dużej ilości
osób. W tym roku zaplanowano realizację dwóch projektów parkingowych przy
szpitalach prowadzonych przez AMG
Centrum Medyczne. Właściciele spółki mają nadzieję, że działanie to pozwoli na upowszechnienie idei budowy tego
typu powierzchni parkingowych, dostarczy niezbędnych doświadczeń i przekona do tej idei wielu klientów.
– Dlaczego zajęliśmy się tym projektem?
Widzimy duże szanse dla jego rozwoju.
Polskie miasta przepełnione są samochodami, wiele nieruchomości nie posiada
wystarczającej liczby miejsc postojowych.
Budowie standardowych wielopoziomowych parkingów stawiane są różne wymogi, między innym: odpowiedni rozmiar powierzchni działki, których brakuje
w centrach miast. Zaletą Multigarażu jest
to, że nie potrzebuje działki o dużej powierzchni, wymiary jego podstawy to 6,5
x 5,5 metra. Dużym plusem jest również
niski poziom hałasu jaki emituje – 40 dB,
co porównywalne jest do poziomu hałasu
jaki emituje w czasie jazdy opona zimowa,
dlatego z powodzeniem można go stawiać
przy wszelkiego rodzaju budynkach – wyjaśnia Jacek Warzyszyński. •
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Atrakcyjna Lokalizacja
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Proponujemy Państwu zamieszkanie w nowoczesnych, proekologicznych domach wielorodzinnych,
położonych w otoczeniu terenów zielonych Jeziora Malta w Poznaniu.
Inwestycja Malta Park zlokalizowana została w zachodniej części miasta Poznania. Najbliższa okolica
osiedla jest w pełni zagospodarowana. W pobliżu znajdują się: centra handlowe, przedszkola, szkoły
przystanki komunikacji miejskiej oraz cała niezbędna infrastruktura miejska.
W naszej ofercie posiadamy mieszkania w różnych układach i wielkościach, od mieszkań dwupokojowych
i trzypokojowych do dużych przestronnych czteropokojowych. Mieszkania na parterze posiadają dostęp
do ogródków, a wszystkie mieszkania na wyższych kondygnacjach mają logie lub balkony. Dodatkowo
na ostatnim piętrze przewidzieliśmy lokale z obszernymi tarasami. Do każdego mieszkania przypisane
jest miejsce postojowe zlokalizowane w hali garażowej lub naziemne miejsce parkingowe. W ofercie
posiadamy również komórki lokatorskie. Zaletą inwestycji jest możliwość dowolnej aranżacji mieszkań,
które mogą zostać zmodyfikowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.
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