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WPROWADZENIE 
 

Szanowni Państwo, 

Przez ostatnie lata Warszawa osiągała bardzo wysoki poziom inwestycji biurowych. W 2006 r. 

oferowała około 2,8 mln m2 powierzchni biurowej. Obecnie jest to już około 5,3 mln m2,                                       

a realizowane projekty dostarczą w najbliższym okresie kolejnych setek tysięcy metrów 

kwadratowych powierzchni.  

Miasto stołeczne się rozwija – Warszawa już dawno przegoniła pod względem podaży nowoczesnej 

powierzchni biurowej stolice krajów Europy Środkowej i podjęła rywalizację z zachodnimi 

metropoliami. Co jednak martwi to niekontrolowany rozwój miasta - wbrew światowym trendom.  

Mieszkańcy chcą zmian, a miasto powinno iść  drogą  wytyczoną przez inne światowe metropolie. 

Berlin, Oslo, Londyn – te stolice radzą sobie z ograniczeniem emisji pyłów i z przekonaniem 

mieszkańców do transportu publicznego.   W Londynie nowe, gigantyczne wieżowce mają zaledwie 

po kilkanaście miejsc parkingowych. Warszawa jest pod tym względem daleko w tyle – stołeczne 

drapacze chmur bezpośrednio zlokalizowane przy stacji metra lub stacji kolejowej otrzymują 

możliwość budowy ponad 1000 miejsc parkingowych, podczas gdy w Londynie nowoczesny 72 

kondygnacyjny wysokościowiec The Shard ma jedynie 48 miejsc parkingowych. 

Dlatego jednym z podstawowych problemów staje się nieograniczony ruch samochodów 

osobowych w ścisłym centrum Warszawy. Wraz ze wzrostem podaży powierzchni biurowej wzrasta 

liczba miejsc parkingowych, co zachęca pracowników do korzystania z transportu indywidualnego i 

rezygnacji ze zbiorowego. Prowadzi to do sytuacji, gdy większość mieszkańców dojeżdżających do 

pracy transportem publicznym stoi w korkach, przez nadmierną liczbę samochodów osobowych, 

które oprócz spowolnienia komunikacji miejskiej zatruwają środowisko.   

Miasto nie potrafi kontrolować liczby oferowanych miejsc parkingowych i jednocześnie boi się 

śmiałych decyzji, co widać na przykładzie uchwały Rady Warszawy z 2006 r. o wskaźnikach miejsc 

parkingowych. Dokument jest archaiczny, a zawarte w nim limity nie są przestrzegane przez 

urzędników i deweloperów. Warszawa to miasto, które zmierza do paraliżu komunikacyjnego,                       

a odpowiadają za to deweloperzy i urzędnicy. 

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze wszystkimi 

wnioskami raportu „Jak deweloperzy korkują Warszawę”. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury! 

Cezary Holdenmajer 

Centrum Monitoringu Rozwoju Warszawy



 

 

Analiza biurowych miejsc parkingowych 

 

Limity miejsc parkingowych 

 

Światowe stolice wprowadzają coraz bardziej 

rygorystyczne przepisy ograniczające wjazd 

samochodów osobowych do centrum miast. 

Część metropolii ogranicza również podaż 

powierzchni garażowej w biurowcach. 

Tymczasem Warszawa pomija światowe 

trendy. Centralne dzielnice stolicy są 

zdominowane przez ruch samochodów 

osobowych, a głównym winowajcą są władze 

miasta i deweloperzy.  

10 października 2006 r. Rada Miasta 

Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę 

ograniczającą liczbę budowanych miejsc 

parkingowych w nowych projektach 

biurowych. Pracownicy biur, za sprawą 

ograniczonego dostępu do parkingów, mieli 

przesiąść się z samochodów osobowych do 

transportu publicznego. Uchwała okazała się 

jednak ukłonem w stronę deweloperów, 

którzy otrzymali możliwość budowy,                            

w ścisłym otoczeniu centrum, gigantycznych 

parkingów. I tak biurowce zlokalizowane po 

wolskiej stronie Ronda ONZ mogą 

dysponować nawet 10 miejscami 

parkingowymi na 1000 m2. Z kolei niektóre 

inwestycje biurowe przy doskonale 

skomunikowanym Rondzie Daszyńskiego 

mogą zgodnie z uchwałą zapewniać nawet 18 

miejsc parkingowych na 1000 m2 (taki sam 

współczynnik dla doskonale 

skomunikowanych biurowców przy Dworcu 

Zachodnim).  

Co gorsza, choć miasto wprowadziło zasady 

limitów liczby miejsc parkingowych, to 

wydawane decyzje o warunkach zabudowy 

kompletnie je ignorują. W efekcie inwestorzy 
Maksymalna liczba budowanych miejsc parkingowych w biurowcach na 1000m2, opracowanie własne – na podstawie 

danych Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie 

Podział Warszawy na strefy ograniczające liczbę budowanych miejsc parkingowych, 

https://zdm.waw.pl/sprawy-w-zdm/parkowanie-pojazdow/wskazniki-parkingowe 



 

 

rekordziści przekraczają i tak archaiczne założenia uchwały z 2006 r. nawet o 150 proc. 

 

 Jak deweloperzy korkują Warszawę 

 

Głównym celem każdego inwestora jest dążenie do maksymalnego zysku. Dlatego deweloperzy, 

którzy starają się wyjść naprzeciw najemcom, projektują możliwie największą liczbę miejsc 

parkingowych – wbrew uchwalonemu prawu. Urzędnicy miejscy obawiając się konfrontacji                                 

z potężnymi deweloperami, zazwyczaj przystają na ich wnioski. Skutkiem są tysiące nowych miejsc 

parkingowych w centralnych dzielnicach Warszawy. Deweloperzy, chcąc realizować jak największy 

zysk, nie zważają na paraliż komunikacyjny miasta. Urzędnicy zaś, w obawie przed procesami ze strony 

inwestorów, nie stosują się do wytycznych z uchwały Rady Miasta z 2006 r. i poddają się dyktatowi 

wielkiego biznesu. 

Najwięksi korkotwórcy 

Wśród największych inwestycji, które przyczynią/przyczyniają się do paraliżu komunikacyjnego 

Warszawy, są VARSO (HB Reavis) oraz Warsaw Spire (Ghelamco). Obie inwestycje były/są 

prowadzone na podstawie nietransparentnych warunków zabudowy i obie chwalą się prestiżową 

lokalizacją w najlepiej skomunikowanym miejscu Warszawy (Varso zachwala bliskość Dworca 

Centralnego oraz dwóch linii metra, a Warsaw Spire bezpośredni dostęp do metra i wielu linii 

tramwajowych oraz autobusowych). Pomimo tego, obie inwestycje znacząco łamią regulacje miasta 

stołecznego Warszawy dotyczące liczby miejsc parkingowych w biurowcach: Varso o ponad 60 proc., 

a Warsaw Spire o 20 proc. Obie firmy mają zresztą za nic regulacje miejskie - prawie wszystkie ich 

inwestycje łamią uchwałę Rady Warszawy z 2006 r. i doprowadzają miasto stołeczne do paraliżu 

komunikacyjnego. 

 

 



 

 

  Analiza inwestycji największych deweloperów 

  

Ghelamco 

 

Jednym z największych inwestorów powierzchni biurowej w Warszawie jest deweloper Ghelamco. 

Flagową inwestycją tej spółki jest Warsaw Spire. To jeden z najwyższych wieżowców w Europie, który 

zlokalizowany jest w nowym centrum biznesowym na bliskiej Woli. Choć wskaźnik liczby miejsc 

parkingowych dla tej lokalizacji wynosi 10 miejsc/1000m2, to belgijska spółka Ghelamco za nic ma 

wytyczne miasta oraz jakość życia mieszkańców. Warsaw Spire przekracza normy miejskie o 20 proc. - 

parking może pomieścić 1200 samochodów osobowych. Kolejną inwestycją Ghelamco, która nie została 

dostosowana do uchwały Rady Warszawy jest Wronia 31, która przekracza wskaźniki parkingowe o 22 

proc. Jednak niechlubnym liderem przekroczenia norm jest projekt Senator, zlokalizowany w ścisłym 

centrum Warszawy (okolica pl. Bankowego). Według miejskich limitów, biurowiec liczący 25 000 m2 

powinien dysponować maksymalną liczbą 125 miejsc. Tymczasem Ghelamco wybudowało 322 miejsca 

parkingowe, przekraczając przy tym normy o ponad 150 proc. 

 

 

 



 

 

HB Reavis 

 

HB Reavis to jeden z liderów biurowego rynku deweloperskiego. Wszystkie największe inwestycje tego 

słowackiego inwestora przekraczają normy miejsc parkingowych. Aż o ponad 60 proc. więcej niż zakłada 

uchwała rady miasta, będzie miała najlepiej zlokalizowana inwestycja tego dewelopera - VARSO (zamiast 

700 miejsc parkingowych, HB Reavis buduje 1100 miejsc parkingowych). Co budzi jeszcze większe 

kontrowersje, za wjazd i wyjazd z tego gigantycznych rozmiarów parkingu, będzie odpowiadać mała lokalna 

ulica - Chmielna. Nie lepiej sytuacja wygląda w kolejnej inwestycji HB Reavis, biurowcu zlokalizowanym 

przy samym Dworcu Gdańskim – Gdański Business Center. Projekt ten przekroczył normę miejsc 

parkingowych o 40 proc.: zamiast 1000 miejsc parkingowych HB Reavis wybudował 1400. 

  



 

 

Skanska 

 

Szwedzka Skanska jest jednym z niewielu kluczowych inwestorów, który przestrzega stanowionego w 

mieście prawa przestrzennego. Żadna z kluczowych inwestycji Skanski nie przekracza limitu miejsc 

parkingowych, a niektóre projekty, jak Atrium 2, posiadają o ponad 40 proc. mniej miejsc niż pozwala 

uchwała z 2006 r.  

 

 

 

 



 

 

Pozostali 

  

Znaczna część deweloperów inwestujących w projekty biurowe przekracza limity budowy miejsc 

parkingowych. Jedną z najbardziej spektakularnych warszawskich inwestycji ostatnich lat jest Q22, 

wybudowane przez Echo Investment. Inwestycja posiada 350 miejsc parkingowych (powinno ich być 

około 270), co oznacza przekroczenie norm o niespełna 30 proc.  

Normy nieznacznie przekroczyła również inwestycja Centrum Marszałkowska spółki BBI Development 

(106 miejsc zamiast 100). Duża podaż powierzchni usługowej przełożyła się na większy limit miejsc 

parkingowych dla tego projektu. Z kolei realizowana w otoczeniu Ronda ONZ wieża Polskiego 

Holdingu Nieruchomości została dostosowana do uchwały miasta. Inwestycja będzie dysponowała 

170 miejscami, pomimo tego, że uchwała pozwoliłaby na budowę 200 miejsc. Również realizowane 2 

nowe projekty wysokościowe – Menica Legacy Tower oraz Skyliner – zostały dostosowane do 

obowiązującego miejskiego prawa przestrzennego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Światowe trendy – miejsce dla pieszych i transportu publicznego 
 

Zbyt duża dostępność miejsc parkingowych sprawia, że mieszkańcy skłaniają się do korzystania                                    

z transportu indywidualnego. Według badań przeprowadzonych w Waszyngtonie, możliwość skorzystania 

z bezpłatnego miejsca parkingowego powoduje, że prawdopodobieństwo, iż ktoś będzie podróżował do 

pracy w pojedynkę wzrasta do 97 proc. Dlatego też masowe sprzyjanie użytkownikom transportu 

indywidualnego sprawia, że koszty różnego rodzaju inwestycji znacząco rosną. Tylko z uwagi na 

konieczność budowy gigantycznych parkingów, koszt wybudowania centrum handlowego w Los Angeles 

wzrasta o 67 proc. – jeszcze więcej jeżeli miejsca parkingowe budowane są pod ziemią. 

Właśnie dlatego w Europie od wielu lat można zaobserwować odmienne, niż w Warszawie, podejście do 

budowy miejsc parkingowych w centrach miast. Nowe miejsca budowane są jedynie dla mieszkańców,                  

a pozostali uczestnicy ruchu zniechęcani są do użytkowania transportu indywidualnego wysokimi 

opłatami za wjazd do centrum lub odstraszającymi kosztami parkowania. W Londynie opłata za wjazd do 

strefy pierwszej (w tym City) kosztuje 11,5 funtów za dzień, a opłata parkingowa wynosi od 12 do 32 

funtów za godzinę (57 – 150 pln/h), dlatego większość pracowników centrum Londynu korzysta z 

komunikacji miejskiej. Władze zachodnich miast coraz częściej rezygnują ze zwiększenia dostępności 

parkingów w centrach metropolii, faworyzując jedynie właścicieli mieszkań tam zlokalizowanych.  

 



 

 

Niektóre miasta, jak chociażby Londyn, podchodzą niezmiernie restrykcyjnie do limitów budowanych 

parkingów w centrach biurowych. Przykładem tego są najnowsze londyńskie wieżowce. Wieża The Shard 

ma 72 kondygnacje i tylko 48 miejsc parkingowych. Nowa siedziba Googla - Landscraper, 11 

kondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 90 tys. m2, będzie dysponował blisko 700 miejscami 

parkingowymi dla rowerów i tylko 4 dla samochodów. Z kolei 38 piętrowy The Scalpel posiada 1 miejsce 

parkingowe dla niepełnosprawnych, 18 motocyklowych oraz 398 rowerowych, a 46 piętrowy Heron Tower 

dysponuje jedynie kilkoma miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych oraz 251 miejscami dla 

rowerów, które zlokalizowane są w garażu podziemnym. Dla porównania, Warsaw Spire dysponuje 1200 

miejscami parkingowymi, a Varso zapewni kolejne 1100 miejsc w otoczeniu ścisłego centrum Warszawy.  

 

W Amsterdamie opłata za godzinę parkowania na ulicy wynosi 5 euro. Odwiedzający mogą również 

zaparkować pod biurowcami lub w dużych parkingach typu park & ride, których operatorem jest miasto. 

Kierowcy mają zatem wiele możliwości, a wpływy do budżetu miasta z tego tytułu wyniosły w 2015 roku 

190 mln euro. Jednak podaż miejsc parkingowych dla podróżujących samochodem jest znikoma. Trzy 

czwarte miejsc przy ulicach w centrum jest zajętych przez jego mieszkańców.  

Jeszcze inaczej z inwazją samochodów radzi sobie stolica Francji. Paryż postanowił tak dostosować 

wysokość opłaty parkingowej, aby była ona dostępna dla mieszkańców, którzy chcą załatwić drobne 

sprawy w centrum. Jednocześnie dłuższy czas parkowania znacznie podnosi koszt postoju i ograniczony 

jest do maksymalnie 6 godzin, co ma zniechęcić pracowników biur do korzystania z transportu 

indywidualnego. Wysokość podstawowej stawki za parkowanie w centralnych dzielnicach Paryża to                        



 

 

4 euro/h (strefa 1). Jednak stawka dotyczy tylko pierwszych 2 godzin parkowania, a każda kolejna to 

znaczne zwiększenie opłat dla kierowców: 3 godzina parkowania - 8 euro, 4 godzina - 10 euro, a 5 i 6 

godzina to po 12 euro/h. Wykorzystując więc maksymalny dozwolony czas parkowania w centralnych 

dzielnicach Paryża (6 h), zapłacilibyśmy 50 euro (ok. 210 zł).  

Oslo wybrało strategię zbliżoną do Londynu. Od 2019 r. stolica Norwegii chce całkowicie zakazać ruchu 

samochodowego w centrum miasta. Już teraz wjazd do centrum i parkowanie na jego terenie znacznie 

zdrożały, zwłaszcza w godzinach szczytu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Spada zarówno liczba 

samochodów na ulicach, jak i emisja gazów cieplarnianych. W kolejnym kroku samochody mają zniknąć 

zupełnie, pozostawiając przestrzeń dla pieszych i rowerów. Setki miejsc parkingowych zostaną 

przekształcone na parki kieszonkowe i ścieżki rowerowe o łącznej długości 60 km. To wszystko zostało 

skorelowane z polityką subsydiowania zakupu rowerów (dotacja 500-1000 euro).  

Madryt również stawia na transport publiczny. Władze stolicy Hiszpanii ogłosiły, że od listopada 

zdecydowana większość centrum miasta będzie zamknięta dla samochodów. Jedynymi pojazdami, które 

zostaną dopuszczone do ruchu w tej strefie, to będą samochody należące do mieszkańców, taksówki, 

transport publiczny oraz samochody dostawcze (pod warunkiem zerowej emisji spalin). Madryt motywuje 

swoją decyzję potrzebą zmiany funkcjonowania miasta, gdzie transport publiczny, piesi i rowerzyści będą 

traktowani priorytetowo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Opinia eksperta – Cezary Holdenmajer 
 

Uchwała z 2006 r., ograniczająca budowę miejsc parkingowych, od początku nie była dostosowana do 

długoterminowej strategii rozwoju miasta. Już wówczas urbaniści miejscy wiedzieli, na poziomie studium, 

że bliska Wola (Rondo Daszyńskiego) będzie pełnić rolę centrum biurowego Warszawy.  Dlaczego więc 

pozwolono deweloperom budować gigantycznych rozmiarów parkingi, które doprowadzają do 

korkowania się i zanieczyszczania miasta? Dlaczego miejscy urzędnicy stworzyli archaiczną uchwałę, 

napisaną pod potrzeby deweloperów? I dlaczego wreszcie urzędnicy zgadzali się z wnioskami o warunki 

zabudowy, które przewidywały budowę parkingów ponad przyjęte przez Radę Warszawy limity?  

Fakty pokazują, że obecnej administracji Warszawy bardziej zależy na przychylności niektórych 

zagranicznych deweloperów, którzy traktują Warszawę jak trzeci świat. Inwestorzy robią wielki biznes, gdy 

zwykli mieszkańcy dzień w dzień wdychają smog z samochodów. Tymczasem z roku na rok obserwujemy 

fatalne wyniki jakości powietrza w stolicy. Problem nie jest więc nowy, ale urzędnicy miejscy wspólnie                  



 

 

z deweloperami chowają głowę w piasek. Centrum Warszawy jest sparaliżowane i stoi w korku od lat. 

Jednak najbardziej agresywni deweloperzy – HB Reavis i Ghelamco – dostają od miasta w prezencie 

kolejne warunki zabudowy. Miasto i deweloperzy, razem i po cichu, trują nas swoją nieodpowiedzialną 

polityką.  

Jednak coraz więcej warszawiaków jest świadoma negatywnych konsekwencji prowadzenia błędnej 

polityki miasta. Miasto stoi w korkach, które utrudniają życie mieszkańców. Dlatego większość z nas widzi 

potrzebę ograniczenia ruchu pojazdów osobowych w ścisłym centrum miasta, co usprawniłoby działanie 

transportu publicznego oraz poprawiłoby jakość powietrza. Według sondażu Kantar Millward Brown na 

zlecenie Przystanku Miasto realizowanego w Warszawie pod koniec 2017 r., aż 55 proc. mieszkańców 

stolicy opowiada się za ograniczeniem wjazdu samochodów do centrum (przeciw 42 proc.). Z kolei 

opublikowany w 2017 r. raport Warszawskiego Forum Samorządowego - Zmieńmy Warszawę od Środka, 

prezentuje zbliżone wyniki badań. Według badania na ponad 1000 warszawiakach, 49 proc. mieszkańców 

opowiada się za ograniczeniem ruchu samochodowego w ścisłym centrum na rzecz transportu 

publicznego i rowerzystów, a 46 proc. jest przeciwnego zdania.   

Ograniczenie ruchu samochodów osobowych w ścisłym centrum miasta powinno być priorytetem dla 

władz. Tylko rozwiązania na wzór centrum Londynu mogą spowodować w Warszawie rewolucję, która 

doprowadzi do ograniczenia ruchu samochodów osobowych i jednocześnie do usprawnienia transportu 

publicznego. Odpłatność wjazdu do ścisłego centrum oraz znaczne zmniejszenie liczby miejsc 

parkingowych w nowych projektach deweloperskich – to najważniejsze i najpilniejsze zadania dla 

Prezydent Warszawy. Miasto powinno skończyć z nierespektowaniem własnych wytycznych.  

 

 

Cezary Holdenmajer 

Absolwent Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na 

Wydziale Nauk Politycznych na kierunku politologia. Manager z ponad 20-letnim 

doświadczeniem, prywatny przedsiębiorca. W latach 2002–2006 pełnił mandat 

radnego dzielnicy Ursynów, był przewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Pomocy Rodzinie oraz wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Publicznego. Skarbnik stowarzyszenia Otwarty Ursynów, przewodniczący 

stowarzyszenia Centrum Monitoringu Rozwoju Warszawy. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Opinia eksperta – prof. dr hab. Stanisław Faliński 
 

Można dyskutować nad dopuszczalną liczbą miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni biurowej                    

w centrach dużych miast, w tym w stolicy Polski - osobiście jestem za niskimi, podobnymi do tych 

istniejących na zachodzie naszego kontynentu. Problemu tego dotyczy odpowiednia uchwała Rady 

Warszawy z 2006 roku stanowiąca w tym zakresie prawo miejscowe. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że prawo to - podobnie jak każde inne - powinno być przestrzegane. Jeżeli faktycznie określone tą uchwałą 

limity zostały przekroczone to powinny się tym zająć odpowiednie organy państwa. Wprost nie chce mi 

się wierzyć, że służby miejskie dopuściły do zrealizowania inwestycji niezgodnie z obowiązującym prawem. 

Prawo tworzy się po to aby je przestrzegać a jeśli jest ono łamane to powinno się to ścigać i karać, ale 

przede wszystkim doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Najgorszy dla 

demokratycznego porządku prawnego jest lekceważący do niego stosunek, stanowi ono bowiem jeden                  

z fundamentów demokratycznego państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy,                              

a szczególnie instytucje władzy publicznej powinny go przestrzegać.  

 

Prof. dr hab. Stanisław Faliński 

W latach 1990 – 2002 radny warszawski różnych szczebli, gminnego i warszawskiego. 

Pierwszy ( 1990 – 1991 ) przewodniczący Rady Dzielnicy – Gminy Warszawa – Mokotów. 

1994 – 2002 burmistrz gminy Warszawa – Ursynów. 2003 – 2005 doradca prezesa Banku 

Gospodarki Żywnościowej. Od 2006 wykładowca różnych, publicznych i niepublicznych 

uczelni wyższych. Autor ponad 30 książek i artykułów naukowych. Zajmuje się głównie 

zdecentralizowaną władzą publiczną i samorządem terytorialnym w Polsce i Unii 

Europejskiej, politykami lokalnymi i regionalnymi, oraz aktywnością międzynarodową 

samorządów terytorialnych. Narciarz i cyklista. 

 

 

Opinia eksperta – Bartosz Dominiak 
 

Mniej samochodów w centrum w interesie wszystkich użytkowników miasta 

Czynnikiem, który w największym stopniu, może ograniczyć dalszy rozwój Warszawy, jest paraliż 

komunikacyjny. Stolica Polski, mimo aspiracji skierowanych ku standardowi metropolii 

zachodnioeuropejskich, coraz bardziej przypomina – pod względem wykorzystania transportu 

indywidualnego w komunikacji – metropolie azjatyckie. Zakorkowane ulice zarówno w godzinach szczytu, 

jak i w soboty, parkowanie w miejscach niedozwolonych, inwestycje publiczne i prywatne  nastawione na 

ułatwianie wjazdu samochodów do centrum  – te czynniki powodują, że Warszawa przypomina bardziej 

gigantyczny parking niż przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców, inwestorów, turystów.  

Przyczyną problemów komunikacyjnych Warszawy jest brak odważnej i konsekwentnej polityki względem 

transportu w mieście. Z jednej strony, władze miasta dużo mówią o priorytecie dla komunikacji zbiorowej, 

w którą w ostatniej dekadzie zainwestowały ogromne pieniądze (metro, wymiana taboru autobusowego 

i tramwajowego). Jednak wraz z pieniędzmi nie doszło do zmian organizacyjnych. Autobusy stoją                               



 

 

w korkach wraz z samochodami indywidualnymi, bo brakuje rozwiniętej i spójnej sieci buspasów. 

Tramwaje zatrzymują się na każdym skrzyżowaniu, bo brak jest dla nich „zielonej fali”. Szybka Kolej 

Miejska, która mogłaby już dziś być 3, 4, 5 i 6 linią stołecznego metra, jeździ 1-2 razy na godzinę.  

Do tego dochodzi ulgowe traktowanie pobytu samochodów w centrum miasta: pierwsza godzina 

parkowania (3,00 zł) jest tańsza niż najtańszy bilet normalny (3,40 zł) na komunikację zbiorową, a kara za 

parkowanie bez wniesienia opłaty wynosi 50 zł (kara za jazdę bez biletu – 266,00 zł). Od wielu lat istnieje 

w Warszawie również systemowe przyzwolenie na parkowanie samochodów poza miejscami 

wyznaczonymi (chodniki, trawniki) bez realnej groźby otrzymania mandatu i punktów karnych od straży 

miejskiej.  

Symbolem wywieszenia białej flagi przez władze stolicy w sferze walki o odkorkowanie centrum miasta 

jest brak odwagi Rady Warszawy do uchwalenia dokumentu strategicznego „Warszawska polityka 

mobilności". Ten bardzo odważny i progresywny projekt dokumentu od ponad roku jest w dyspozycji 

miejskich radnych, jednak dotychczas nie poddano go pod dyskusję i głosowanie.  

 

W tej sytuacji trudno dziwić się prywatnym przedsiębiorcom, jakimi są firmy deweloperskie, że 

wykorzystują sytuację do maksymalizacji swoich korzyści. Budują na potęgę miejsca parkingowe, bo 

oczekują tego przyszli najemcy. Budują, bo dla najemców dobrze skomunikowana lokalizacja nadal 

oznacza nie dobrą komunikację publiczną, lecz łatwy dojazd samochodem oraz tanie i bezproblemowe 

jego zaparkowanie w biurowcu lub jego bliskim sąsiedztwie. Budują, bo władze miasta im na to pozwalają.  

Oczywiście, są też deweloperzy patrzący bardziej w przyszłość, którzy starają się – w miarę możliwości, 

jakie im dostarcza obecna konkurencja na rynku nieruchomości – wdrażać rozwiązania korzystne z punktu 

widzenia polityki transportowej miasta. Nie tylko przestrzegają norm parkingowych, ale tworzą np. 

atrakcyjne warunki do korzystania przez najemców z transportu rowerowego (parkingi rowerowe                               

w podziemiach, szatnie z prysznicami). Problem w tym, że takich deweloperów jest wciąż niewielu.  

Czy sytuacja może ulec poprawie? Tak, choć z każdym otwartym parkingiem jest to coraz trudniejsze. 

Władze miasta muszą zmienić swoje podejście na jednoznacznie uprzywilejowujące transport publiczny. 

Do tego potrzebna jest również dobra kampania edukacyjna, która wytłumaczy – szczególnie dzisiejszym 

kierowcom, którzy codziennie jadą samochodem do centrum, aby zaparkować go tam na 8 godzin - że 

mniej samochodów w centrum jest w interesie wszystkich użytkowników miasta.  

 

Bartosz Dominiak 

Smart City Blog (www.smartcityblog.pl) 

Absolwent SGH w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas z 

zakresu Prognozowania, Planowania Strategicznego i Foresight’u. Posiada 

doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. 

W latach 2006-2010 radny Warszawy. Specjalizuje się w tematyce rozwoju 

współczesnych miast. Od 2015 roku prowadzi projekt Smart City Blog. 

 

 



 

 

Metodologia badania 
 

Analiza biurowych miejsc parkingowych, czyli jak deweloperzy korkują Warszawę, została 

przeprowadzona przez Centrum Monitoringu Rozwoju Warszawy na podstawie danych zawartych na 

stronie internetowej m. st. Warszawy, na stronach internetowych inwestorów oraz na podstawie 

informacji prasowych publikowanych w mediach.  

Analiza przekroczenia limitu miejsc parkingowych nie uwzględnia powierzchni usługowych w 

poszczególnych inwestycjach biurowych, które mają inny, wyższy współczynnik miejsc parkingowych do 

powierzchni użytkowej – inwestorzy w zdecydowanej większości nie publikują jaki procent ich inwestycji 

to powierzchnia usługowa, wskazują jedynie ogół powierzchni.   
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