
      Warszawa, dn. 5 stycznia 2011              

 

 

 

W związku z umieszczeniem przez ZTP terenu pod wiaduktem mostu Poniatowskiego jako jednej 

z pozycji  przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługa prowadzenia całodobowych parkingów 

strzeŜonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy”, data publikacji: 3 grudnia 2011, 

oraz  w związku z podjętymi juŜ pracami budowlanymi na terenie związanym z tym przetargiem, 

chcielibyśmy w imieniu naszych mieszkańców prosić o merytoryczne uzasadnienie tej decyzji, a takŜe o 

wyjaśnienie szeregu wątpliwości z tym związanych. Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczone jest na 

10.01.2011. 

1. Aktualnie Powiśle, tak jak i całe ścisłe centrum Śródmieścia, to obszar duŜego deficytu miejsc 

parkingowych. Jednym z częściowych rozwiązań tego problemu jest wprowadzany coraz szerzej system 

SPPN (System Płatnego Parkowania NiestrzeŜonego). System ten, po konsultacjach z mieszkańcami i 

nie bez obaw z ich strony, wprowadzono teŜ na Powiślu. Zasada konsultowania z mieszkańcami decyzji 

w istotny sposób wpływających na komfort ich Ŝycia stosowana jest równieŜ teraz, Ŝe przypomnimy 

konsultacje dotyczące rozszerzenia SPPN na Muranów w połowie ubiegłego roku. Wprowadzane zmiany 

(zwiększanie strefy SPPN) wpisują się teŜ w wielokrotnie przywoływaną przez Urząd Miasta strategię 

ujednolicania  systemu parkowania w całym mieście. Z takim teŜ uzasadnieniem, jakiś czas temu, 

poinformowano naszą Spółdzielnię (Pismo od Zarządu Terenów Publicznych nr ZTP-V-7040/E-

9/1110/11-1389  z dnia 08 lutego 2011) o likwidacji funkcjonuj ącego pod mostem 

Poniatowskiego parkingu strze Ŝonego i wprowadzeniu tam strefy SPPN.  Mieszkańcy 

przyjęli to z zadowoleniem. Korzyści są podwójne: 

w dzień parkują tu samochody z ‘kwitkami parkingowymi’ – prywatne, słuŜbowe, klienci sklepów (np. 

Centrum ARKADA, Carrefour, rzemiosło, apteki…)   

wieczorem i w nocy miejsca zajęte są głównie przez okolicznych mieszkańców.   

Ewidentnie wida ć, Ŝe wszystkie miejsca parkingowe pracuj ą podwójnie – w dzie ń i w nocy. 

O proponowanej „rewolucji” w parkowaniu w tym rejonie nie wie nic  nawet patronowany przez miasto i 

ZDM portal http://warszawaparkuje.pl (patrz wpis dotyczący tego parkingu z 02.01.2012). W naszym 

przekonaniu proponowane zmiany dotycz ące wył ączenia ponad 55 miejsc parkingowych (ok. 1/3 

w naszym bezpo średnim s ąsiedztwie) z systemu SPPN w tym rejonie : 

pogorsz ą dost ępno ść rejonu Powi śla dla przyjezdnych w ci ągu dnia, 

pogorsz ą radykalnie mo Ŝliwo ści parkowania dla mieszka ńców wieczorem i w nocy, 

łamią zasadę konsultowania z mieszka ńcami decyzji, maj ących istotny wpływ na komfort ich 

Ŝycia. 

• Prosimy o merytoryczne ustosunkowanie si ę do tych obaw. 

 

2. Wiadukt mostu Poniatowskiego wpisany jest na list ę zabytków  i w związku z tym objęty jest 

nadzorem konserwatorskim . Dotyczy to równieŜ najbliŜszego otoczenia tego obiektu. Oznacza to, Ŝe 



np. umieszczenie  tablicy pamiątkowej na budynku sąsiadującym z mostem wymaga przejścia pełnej 

procedury uzyskania akceptacji miejskiego konserwatora zabytków. W ramach przygotowania przetargu, 

w obszarze chronionym,  wykonano: stałe, stalowe ogrodzenie na wmurowanych słupach, ustawiono 

blaszany kontener (pomieszczenie dla ochrony), wmurowano zamocowania do bramki oraz 

przeprowadzono wzdłuŜ ogrodzenia, na powierzchni, kabel energetyczny.  A jednocześnie od ponad 30 

lat na tym terenie nie przeprowadzono Ŝadnego remontu, poza kosmetyczną naprawą fragmentów 

bardzo zniszczonej asfaltowej nawierzchni, mimo obietnic zawartych w piśmie ZTP (wspomnianym 

wyŜej). W związku z tym:  

• prosimy o wskazanie zgody Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie tych prac . 

 

3. Znacznie korzystniejszą dla zainteresowanych stron (miasto, mieszkańcy, przyjezdni) lokalizacją 

na parking strzeŜony jest teren pod wiaduktem Mostu Poniatowskiego w rejonie Dworca Powiśle (od 

ul.Kruczkowskiego do skarpy) . Rozwiązanie to zaspokoiłoby zapotrzebowanie na parking strzeŜony nie 

kolidując jednocześnie z interesem mniej zamoŜnych mieszkańców i nie ograniczając strefy SPPN. 

Ponadto zwracamy uwagę, Ŝe to miejsce ma świetne warunki jako parking przesiadkowy (stąd jest 

bardzo blisko do Nowego Światu, i do przystanków komunikacji miejskiej) 

• dlaczego to nie ten teren został obj ęty wy Ŝej wymienionym przetargiem? 

 

4. Jeśli podjęte działania mają na względzie gwarancję miejsca parkingowego np. dla firm, dla 

których jest to niezbędne, to bez demolowania aktualnego statusu parkowania moŜna to zrealizować , z 

duŜo większą korzyścią dla miasta, przez moŜliwości jakie daje Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady 

miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku dotycząca  wprowadzenia opłat 

zryczałtowanych za parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeŜonych stanowiskach 

postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie SPPN. 

• dlaczego nie skorzystano z takiej mo Ŝliwo ści je śli było takie zapotrzebowanie ? 

 

5. Aktualnie w rejonie Al. 3-go Maja wykorzystanie  miejsc parkingowych na obszarze objętym SPPN 

jest w zasadzie pełna. Potwierdza tę obserwację zarówno Pismo od Zarządu Dróg Miejskich nr 

ZDM/DPSP/5512/49/08 z dnia 30 stycznia 2008, dotyczące m.in.: uŜywania w kalkulacjach średniego 

współczynnika wykorzystania miejsc, przyjętego przez Wydział Parkowania Zarządu Dróg Miejskich, 

który wynosi 1,03  jak i Raport o płatnym parkowaniu niestrzeŜonym w Warszawie (Zielone Mazowsze, 

czerwiec 2008) który, dla obszarów centrum weryfikuje współczynnik przyjmowany w kalkulacjach 1.03 

przez ZTM jako zaniŜony (juŜ w 2008 r !). Badania tego typu (rozkładu obciąŜenia miejsc w SPPN w 

ciągu doby), na zlecenie ZDM, przeprowadzano juŜ 2000 r. w rejonie ścisłego Śródmieścia, a zauwaŜmy, 

Ŝe ruch na Powiślu praktycznie odpowiada aktualnie temu co się dzieje w całym centrum.  

Uwzględniając  parametry z takich dokumentów, stosowane równieŜ przez Urząd Miasta,  i przyjmując  

zaniŜone wskaźniki dla tej lokalizacji i zakładając:  

55 miejsc objętych SPPN,   

3 zł /h, opłaty parkomatowe (tylko) za 8h (nie od 8:00 do 18:00), 

 średnio 20 dni roboczych (okres 1miesiąca, 5 dni w tygodniu),   

wykorzystanie opłacanych miejsc 75% (wyraźnie poniŜej wskaźników) 

otrzymujemy: (55*3*8*20*75%) =  19 800.-  miesi ęcznie dla miasta !  

(abstrahujemy tu od skuteczności ściągania opłat).  



Jeśli przyjmiemy, narzucane przez przetarg, warunki wynajmowania miejsc, teoretycznie otrzymujemy  

             25 miejsc * 200.-   (miejsca ulgowe dla okolicznych mieszkańców) 

    30 miejsc * 370.-   (pozostali) 

      Razem:        16 100.-      (maksymalnie, prz y pełnej obsadzie miejsc abonamentowych) 

Porównując otrzymane przy ostroŜnych szacunkach wyniki widać, Ŝe wpływy z parkingu strzeŜonego 

będą znacząco niŜsze niŜ moŜliwe do uzyskania, gdyby ten teren pozostał w SPPN. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe wpływy z  parkingu dodatkowo zostaną powaŜnie pomniejszone przez procentowy 

podział zysku z prowadzącym parking ! I to niezaleŜnie od warunków ustalonych w wyniku przetargu, a w 

skrajnym przypadku moŜe się się okazać, Ŝe wyniosą tylko „kwotę gwarantowaną”, czyli  10 457.- (nawet 

przy pełnym wykorzystaniu miejsc).  

Przy takim deficycie miejsc parkingowych zaproponowane w warunkach przetargu 25 miejsc ulgowych  

dla mieszkańców spowoduje jedynie konflikty i stworzy atmosferę nieufności  między ‘szczęśliwcami’ a 

pozostałymi właścicielami aut, nie rozwiązując problemu parkowania. 

W związku z tym prosimy o odpowiedź na pytanie: 

• w jaki sposób skalkulowano opłacalno ść  dla miasta tego przedsi ęwzięcia ? 

Biorąc pod uwagę powyŜsze,  wydaje się, Ŝe pozostawienie w/w obszaru w formule SPPN jest 

najlepszym rozwi ązaniem dla miasta, dla mieszka ńców i dla okolicznych sklepów i firm.  

Natomiast proponowany w tym miejscu parking strzeŜony jest  korzystniejszy dla kierowców 

przyjezdnych, parkujących  w ciągu dnia przez 8-9 godzin. Zmniejsza im bowiem koszty parkowania z 

dotychczasowych co najmniej 480-500 zł miesięcznie do 370.-. Jest  to sprzeczne z polityk ą miasta 

zachęcania do przyje ŜdŜania do Centrum Warszawy komunikacj ą miejsk ą, a nie własnym 

pojazdem.   

PoniewaŜ na Ŝadną z powyŜszych kwestii (1 – 5) nie znajdujemy satysfakcjonującej odpowiedzi, 

prosimy o ich wyjaśnienie ze wskazaniem odpowiednich dokumentów i kalkulacji. 

 

Z powaŜaniem 

Do wiadomości :   
 
Prezydent Warszawy 
V-ce Burmistrz Rzońca 
Konserwator Zabytków 
Łaga  
Chojnowski 
Zielone Mazowsze 
WarszawaParkuje (Portal) 
TVP Warszawa 
TVN Warszawa 


