
Parkowanie we Wrocławiu w holistycznym ujęciu 
 

Jak miasto i MPK radzi sobie z problemami związanymi z parkowaniem, 

ile powinien kosztować postój w ścisłym centrum i gdzie najlepiej budować 

parkingi park&ride – to tylko niektóre z tematów, o których rozmawiali 

uczestnicy debaty zorganizowanej w ramach cyklu „Wrocław – miasto, 

które się liczy”. 
 

Sobotnie spotkanie pod hasłem „Parkowanie we Wrocławiu” było trzecią odsłoną projektu 

organizowanego wspólnie przez Fundację Wroclife i Centrum Historii Zajezdnia. 

 

- Porozmawiamy o parkowaniu we Wrocławiu, ale w bardziej holistycznym ujęciu, nie tylko 

sprowadzając ten temat do płatnych stref parkingowych i organizacji miejsc postojowych – 

rozpoczęła prowadząca debatę dr Małgorzata Burnecka, prezes Fundacji Wroclife. 

 

- Warto pamiętać, że konflikt o przestrzeń do parkowania ma nie tylko podłoże pragmatyczne. 

Jest on również efektem odmiennych wyobrażeń o mieście – zaznacza dr Dawid Krysiński z 

Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, partnera instytucjonalnego projektu. - 

Lawinowy przyrost liczby samochodów musi rodzić konflikty o miejską przestrzeń, której jest 

zwyczajnie zbyt mało. O miejsce do parkowania będzie coraz trudniej, a nieprawidłowo 

zaparkowane samochody będą drażniły coraz bardziej. – mówi dr Krysiński. 

 

Park zamiast parkingu 

 

Przemysław Filar, Zastępca Kierownika Centrali Ruchu w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym, wyjaśniał, z jakimi problemami związanymi z parkowaniem boryka się na 

co dzień wrocławskie MPK. 

 

- Te wyzwania można podzielić na dwie główne kategorie. Jedna dotyczy tego, w jaki sposób 

nasi pracownicy przyjeżdżają do pracy. Warto wspomnieć, że niedawno zlikwidowaliśmy 

część parkingu przy dyrekcji MPK i przekształciliśmy go w park, nie tylko dla pracowników, 

ale i okolicznych mieszkańców. To rozwiązanie, któremu należy tylko przyklasnąć, bo zależy 

nam na tym, żeby nasi pracownicy korzystali z MPK nie tylko służbowo, ale i prywatnie, w 

dojazdach do pracy – podkreślał Filar. 

 

Drugi obszar, na który zwracał uwagę przedstawiciel MPK, to problemy z utrudnieniami w 

ruchu, na jakie napotykają autobusy i tramwaje kursujące po Wrocławiu.  

 

– Są newralgiczne miejsca, w których dość często dochodzi do zatrzymań ruchu. MPK za 

każdym razem wysyła tam nadzór ruchu, wzywamy straż miejską i policję, ale przede 

wszystkim informujemy na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wszelkie służby i 

wydziały urzędu miasta o tym, żeby zabezpieczyć miejsca, w których do takich zdarzeń 

dochodzi. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie ten problem został wyraźnie ograniczony, że 

idzie ku lepszemu. Czujemy coraz mocniejsze wsparcie samych mieszkańców, żeby służby 

działały jak najskuteczniej – zaznaczał Przemysław Filar. 

 

Planistyczna „amunicja”  

 



Tomasz Stefanicki, Zastępca Dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności we wrocławskim 

magistracie, mówił o tym, jakie są możliwości wyegzekwowania konieczności budowy 

parkingów podziemnych z adaptacją zieleni nad nimi przez deweloperów. 

 

- Mamy do tego odpowiednie narzędzia. Są to przede wszystkim narzędzia planistyczne, 

związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W tym orężu 

„amunicją” są m.in. współczynnik miejsc postojowych, współczynnik powierzchni 

biologicznie czynnej czy linia zabudowy. I są to narzędzia na poziome planistycznym 

skuteczne – budynki, które są stawiane, w ogromnej większości spełniają te kryteria – mówił 

Stefanicki. 

 

Jak podkreślał przedstawiciel magistratu, istnieją dwie grupy zastrzeżeń do użycia tych 

narzędzi. 

 

- Przede wszystkim są one na tyle ogólne, że nie jesteśmy w stanie regulować, co dalej dzieje 

się z tak zdefiniowanym urządzeniem danej działki. Czyli jak naprawdę wygląda powierzchnia 

biologicznie czynna – czy to jest trawnik, ogród czy park, bo wszystko w tej kategorii się 

mieści. Nie jesteśmy też w stanie zdecydować, co dalej dzieje się z miejscami postojowymi, 

które przy budynkach powstają. Bardzo często nie są one wykupowane przez mieszkańców czy 

użytkowników tych budynków, tylko stoją puste lub są wykupowane przez inwestorów 

zewnętrznych jako lokata kapitału – tłumaczył Tomasz Stefanicki. 

 

Drugi aspekt, strategiczny, na który zwrócił uwagę przedstawiciel magistratu, dotyczy tego, 

czy w ogóle narzucanie budowy miejsc postojowych jest właściwym rozwiązaniem. Jak 

wyjaśniał bowiem Stefanicki, miasta, które oferują bardzo wysoką jakość życia, idą w 

przeciwnym kierunku, czyli starają się ograniczyć liczbę miejsc postojowych. 

 

Ile powinno kosztować parkowanie? 

 

O tym, ile we Wrocławiu powinna kosztować trzecia godzina parkowania ad hoc, a ile roczny 

abonament dla mieszkańca, który płaci podatki we Wrocławiu, mówił dr Piotr Szymański, 

prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia i przewodniczący Rady Osiedla 

Brochów. 

 

- Mechanizm płacenia za parkowanie powinien zarówno zniechęcać do tego, żeby zostawiać 

samochód na trzecią godzinę na miejscu postojowym, jak i zniechęcać mieszkańców do 

parkowania aut długoterminowo na publicznym miejscu, na które ma roczny abonament. 

Miejsca parkingowe powinny być drogie – podkreślał dr Szymański. 

 

Jak wyjaśniał aktywista, koszt parkowania powinien być na tyle wysoki, żeby zniechęcać do 

stałego korzystania z miejskich miejsc postojowych w przestrzeni publicznej. 

 

- Ta przestrzeń jest po to publiczna, żeby służyła do innych celów, żeby tworzyła miasto. W 

momencie, kiedy zostawiamy ją tylko jako miejsce parkingowe i płacąc za postój, nie 

pokrywamy realnego kosztu, który ponosimy jako społeczność, że nic innego w tym miejscu 

się nie dzieje. To, że będziemy mieli droższe miejsce parkingowe zamiast ogródka 

kawiarnianego, to wcale nie znaczy, że osiągnęliśmy zysk proporcjonalny do tego, czego nie 

mamy. A jeśli nie mamy przestrzeni dla samochodów, zaczynamy poruszać się innymi, 

bardziej ekologicznymi i lepiej wpływającymi na nasze zdrowie środkami transportu. To też 

są koszty, na które należy patrzeć – zaznaczał dr Piotr Szymański. 



 

Z auta do pociągu 

 

Patryk Wild, architekt i urbanista, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wyjaśniał, 

czy i jak motywować ościenne gminy do budowania parkingów park&ride w pobliżu 

miejskich granic. 

 

- Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest budowa parkingów park&ride w pobliżu węzłów 

komunikacji zbiorowej. W sytuacji Wrocławia, z którego wychodzi bardzo dużo, bo aż 9 linii 

kolejowych w różnych kierunkach, oczywiste jest, że te parkingi powinny powstawać przy 

stacjach kolejowych i tam mieszkańcy powinni przesiadać się do kolei aglomeracyjnej, którą 

mam nadzieję, że wspólnie zbudujemy – tłumaczył radny Dolnego Śląska. 

 

Jak podkreślał Wild, kolej aglomeracyjna musi być systemem jeżdżącym w określonym 

takcie, na jednej taryfie z miejskim autobusami i z miejscami postojowymi, gdzie można 

zostawić samochód.  

 

- I właśnie parkingi to jedno z głównych wyzwań, bo tego typu obiekty bardzo szybko się 

zapełniają. Ale w przypadku dobrze zorganizowanej kolei aglomeracyjnej, która dość 

równomiernie będzie obsługiwać przestrzeń podmiejską, uruchomienie parkingów w pobliżu 

stacji, tak, żeby przesiadka była wygodna, a dodatkowo uruchomienie w niektórych 

miejscowościach komunikacji dowozowej do tych stacji, powinno rozwiązać problem. Czyli 

podsumowując: parkingi nie przy granicach miasta, ale przy punktach przesiadkowych – 

tłumaczył Patryk Wild. 

 

W drugiej części debaty uczestnicy odpowiadali na liczne pytania widzów, dotyczące m.in. 

funkcjonowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu, dostępności miejsc parkingowych czy 

wprowadzenia strefy czystego transportu w ścisłym centrum miasta. Pełny zapis debaty 

można znaleźć zarówno na Facebooku, jak i na YouTube’ie.  

 

Miasto, które się liczy 

 

„Wrocław – miasto, które się liczy” to kilkuetapowy projekt organizowany wspólnie przez 

Fundację Wroclife i Centrum Historii Zajezdnia. 

 

- W ramach projektu zapraszamy na cykl debat z udziałem ekspertów, społeczników i 

aktywistów. Ich celem jest stworzenie przestrzeni dialogu między przedstawicielami wielu 

środowisk, która wzmocni solidarność społeczną i ułatwi poszukiwanie rozwiązań 

podnoszących komfort życia mieszkańców Wrocławia – mówi dr Małgorzata Burnecka z 

Fundacji Wroclife. 

 

Dr Marek Mutor z Centrum Historii Zajezdna przypomina, że Wrocław jest miastem o 

złożonej historii i bogatych doświadczeniach społecznych.  

 

- Wrocław to miasto spotkań, miasto na styku kultur i miasto dialogu, ale też przestrzeń, w 

której solidarnie działamy na rzecz tego, by żyło się tu nam wszystkim lepiej – mówi dyrektor 

Centrum Historii Zajezdnia. 

 

- Na charakter miasta oraz tożsamość mieszkańców składają się pierwiastki polskie, czeskie, 

austriackie, niemieckie. Mozaika wpływów wielu kultur miała istotny wpływ na 

https://fb.watch/4xhoA0ZOkV/
https://youtu.be/FnBPlBdEqo8


ukształtowanie się specyficznej tkanki społecznej miasta – otwartej na różnorodność, a z 

drugiej strony silnie zorientowanej na postawy obywatelskie, solidarność i obronę wolności – 

zaznacza dr Małgorzata Burnecka. 

 

Organizatorzy projektu podkreślają, że jak każda delikatna struktura – również tkanka 

społeczna Wrocławia wymaga pielęgnacji i troski, aby nie utraciła kluczowych dla siebie 

wartości.  

 

- Uważam, że warto angażować się w tematy związane z naszą codziennością, ale też 

przyszłością i wyzwaniami, jakie przed nami stoją, zwłaszcza gdy są to projekty oparte na 

dialogu i poszanowaniu zdania różnych stron – podsumowuje dr Marek Mutor. 

 

- Prezentowana koncepcja cyklu czterech miejskich debat połączonych z konsultacjami 

społecznymi i eksperckimi oraz opracowaniem i upowszechnianiem tematycznych raportów 

ma w zamyśle osiągnąć trzy podstawowe cele: wspierać różnorodność, postawy obywatelskie 

i solidarność społeczną – wylicza dr Małgorzata Burnecka. 

 

Harmonogram debat online: 

• 23 stycznia 2021: Przemieszczanie się wrocławian: indywidualnie i zbiorowo, po 

torach, rowerem, pieszo, samochodem i autobusem 

• 27 lutego 2021: Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój 

• 27 marca 2021: Parkowanie we Wrocławiu: przestrzeń i koszty 

• 24 kwietnia 2021: Usprawnienie wrocławskich osiedli: profesjonalizacja, 

finansowanie, integracja społeczna 

 

O projekcie 

 

Organizatorzy projektu: 

 

Centrum Historii Zajezdnia 

Powołane, by ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego. Wysłuchuje się i spisuje 

opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali 

nową tożsamość tych ziem. Niecodzienne i niezwykle cenne relacje są podstawą do 

atrakcyjnego opowiadania najnowszej historii. Projekty realizowane przez Centrum Historii 

Zajezdnia są ważnym głosem w sprawach dotyczących historii naszego regionu, a poprzez 

upowszechnianie tego dorobku pobudza mieszkańców do refleksji i daje szansę poznania, 

zrozumienia i polubienia minionych 6 dekad. 

 

Fundacja Wroclife  

Powstała, by promować aktywną działalność społeczną i dobroczynną oraz wspierać 

niezależne dziennikarstwo we Wrocławiu. Misją Fundacji jest współtworzenie i promowanie 

niezależnych treści bogatych w sprawy ważne dla społeczności lokalnych, organizacji 

charytatywnych, osiedlowych aktywistów i pasjonatów. Opracowuje materiały 

dziennikarskie, publicystyczne i popularnonaukowe dotyczące Dolnego Śląska (artykuły, 

raporty, przewodniki, mapy, analizy) współpracując z lokalnymi mediami, społecznikami, 

NGO-sami i instytucjami. 

 

Partnerzy społeczni projektu:  

 



Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia  

Zajmuje się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką, ale także głównymi 

problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną 

tożsamością miasta. 

 

Wrocławskie Forum Osiedlowe 

To miejsce współpracy i wymiany informacji z wrocławskich Osiedli. Tu tętni lokalne życie, 

promowane są wydarzenia, inicjatywy i szeroka działalność samorządów Osiedli. 

 

Partnerzy instytucjonalni projektu: 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Urząd Miejski Wrocławia 

 

 


