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„There Is No Free Parking”
Systemy pobierania opłat w strefach płatnego parkowania
Piotr S. Cichocki
Problem nadmiernego natężenia  ruchu samochodowego na ulicach wielkich miast rośnie z roku na rok.  Jest on szczególnie uciążliwy w miastach europejskich które były budowane w czasach przed rozpowszechnieniem się motoryzacji. Od kilkudziesięciu lat opłaty za parkowanie stały się jedną z metod porządkowania ruchu drogowego w centrach miast. Obecnie niektóre aglomeracje stosują również opłaty za wjazd do centrum, wymóg spełniania określonych norm czystości spalin a także inteligentne systemy parkowania. W Polsce pobieranie opłat parkingowych reguluje Ustawa o drogach publicznych.   W obecnym kształcie obowiązek uiszczania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania został wprowadzony  nowelizacją z 14 listopada 2003 r.  
Ustawowe ograniczenie wysokości opłat za parkowanie jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 (Sygn. akt P 6/02) uznał za niezgodne z Konstytucją ówczesne uregulowanie w Ustawie o drogach publicznych, jak i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie opłat drogowych.  Nowelizacja rzeczonej ustawy umożliwiła kontynuację pobierania opłat za parkowanie ale jednocześnie ograniczyła samorządom możliwość regulowania wysokości opłat jaki i naliczania opłat w weekendy.  
Takie ograniczenie wynikające z pospiesznej nowelizacji ogranicza efektywność oddziaływania bodźców finansowych na gęstość ruchu w centrach miast.  Optymalizacja systemu komunikacyjnego wymaga zastosowania szerokiego wachlarza środków, które z jednej strony  zapewnią optymalne wykorzystanie miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania, a z drugiej odciążą system przez wprowadzenie zachęt finansowych dla budowy parkingów komercyjnych i w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.  
Wreszcie konieczna jest konstatacja że jednym z celów systemu płatnego parkowania jest generowanie przychodów dla miasta celem kompleksowego finansowania systemu komunikacyjnego, na który składają się zarówno transport indywidualny jak i zbiorowy.  Możliwość regulowania cen biletów komunikacji miejskiej, taksówek i przewozów osobowych, a także wysokości opłat parkingowych jest konieczna dla stworzenia systemu bodźców umożliwiających optymalizację systemu komunikacji jak i wspólne finansowanie tego systemu.  Nie można również zapominać że ważnym elementem komunikacji wielkomiejskiej staje się również rower, o czym świadczy choćby sukces warszawskiego Veturilo.  Jest to system utrzymywany ze środków miasta umożliwiający częściowo nieodpłatne  korzystanie z rowerów miejskich, który wymaga nie tylko utrzymywania systemu ale także nakładów na rozwój infrastruktury rowerowej.  
Kwestię opłat parkingowych należy więc rozpatrywać w szerszym kontekście i konieczna wydaje się nowelizacja ustawy, która umożliwiłaby gminom większą kontrolę zarówno nad wysokością opłat, jak i dniami tygodnia w które może ona być pobierana.  
Celem mojego wystąpienia będzie przedstawienie kilku regulacji, które wykorzystują całą gamę bodźców do sterowania natężeniem ruchu w strefach płatnego parkowania, a także badań, które analizują celowość i skuteczność takich rozwiązań.  Przede wszystkim używane są tu wysokości opłat parkingowych, które są zróżnicowane tak aby regulować popyt i wprowadzać zachęty do korzystania z komunikacji miejskiej bądź struktur parkingowych w miejscach gdzie preferowane jest krótkotrwałe użycie miejsc parkingowych znajdujących się przy ulicy.  Dodatkowo stosowane są ograniczenia czasowe, szczególnie tam gdzie przedsiębiorcy  chętnie widzieliby częstą rotację na miejscach parkingowych przed swoimi sklepami czy zakładami usługowymi.  Wreszcie są też rozwiązania, wprowadzające  strefy parkowania wymuszające rotację i uniemożliwiające całodzienne parkowanie na miejscach parkingowych  przeznaczonych dla interesantów.  
Regulacje te są obecnie uzupełniane przez inteligentne systemy parkowania umożliwiające znalezienie miejsca parkingowego przy pomocy aplikacji  sprzężonej z systemem nawigacyjnym zainstalowanym w samochodzie, lub smartfona.  Zmniejsza to konieczność krążenia w celu poszukiwaniu miejsca parkingowego co, jak wynika z badań, przyczynia się również do zmniejszenia natężenia ruchu w centrach miast.  
I na koniec chciałbym omówić program umożliwiający dynamiczną wycenę miejsc parkingowych wprowadzony przy pomocy inteligentnych parkometrów połączonych siecią i tworzących zintegrowany system informatyczny.  Takie rozwiązanie zostało wprowadzone pilotażowo w San Francisco i umożliwia zmienne ceny za parkowanie, jak również używanie progresywnej skali opłat za kolejne godziny.  
Wprowadzenie zintegrowanego systemu parkingowego w miastach Polski to ciągle sprawa dość odległej przyszłości. Wydaje się jednak, że dyskusja nad kierunkami legislacji, zarówno na poziomie ustawowym jak i  prawa miejscowego, powinna rozpocząć się jak najszybciej.  Analiza zaawansowanych rozwiązań zagranicznych i  metod badawczych  użytych w przygotowaniu tych rozwiązań byłaby dobrym punktem wyjścia do przygotowania stosownych badań w naszym kraju i pozytywnie wpłynęłaby na kształt przyszłych prac legislacyjnych i implementacji technicznych.  

