


5.1. PPP w infrastrukturze parkingowej
i rewitalizacyjnej
Dorota Kaczyġska
PPP w{budowie parkingów
podziemnych
Przy uciàŕliwym deÞcycie wystarczajàcej liczby miejsc
do parkowania, zwğaszcza w{ centrach duŕych miast,
projekty realizacji parkingów podziemnych z{udziağem
partnera prywatnego mogà stanowiâ doskonağe rozwiàzanie obecnej sytuacji. W{ dodatku sporo Þrm prywatnych interesuje siô tego typu przedsiôwziôciami.
Do tej pory jednak w{Polsce udağo siô z{sukcesem zrealizowaâ zaledwie kilka inwestycji w{tym zakresie. Gğównà przyczynô niepowodzeġ – nierzadko wieloletnich
rozmów miast i{potencjalnych inwestorów – stanowià
rozmijajàce siô oczekiwania obu stron, czyli podmiotu
publicznego i{prywatnego. Tym niemniej, moŕna zağoŕyâ, ŕe w{ kolejnych latach krótkà dziķ listô inwestycji
zrealizowanych w{ tej formule bôdà rozszerzaâ nowe,
zakoġczone projekty.
Aktualnie budowô podziemnych parkingów w{formule publiczno-prywatnej moŕna realizowaâ w{oparciu
o{konstrukcje prawne: umowô PPP lub koncesyjnà. – Te
dwie konstrukcje prawne, koncesja i{PPP przenikajà siô.
Przedsiôwziôcie PPP moŕe byâ realizowane jako umowa
PPP lub przez zawiàzanie spóğki. Z{kolei w{zakresie przygotowania projektu ustawodawca w{art. 4 ustawy z{2008 r.
o{partnerstwie publiczno-prywatnym1 odsyğa albo do zamówieġ publicznych2, albo do ustawy z{2016 r. o{umowie koncesji3. Zgodnie z{ art. 4 ust. 1 ustawy o{ PPP, jeŕeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo
do eksploatacji obiektu budowlanego lub wykonywania
usğug stanowiàcych przedmiot umowy, wyboru partnera
prywatnego dokonuje siô w{oparciu o{przepisy koncesyjne. W{innych przypadkach wyboru partnera prywatnego
dokonuje siô stosujàc przepisy zamówieġ publicznych.
Moŕna wysnuâ wniosek, ŕe projekt PPP Þnansowany
w{ wiôkszoķci wpğywami od odbiorców usğug lub z{ eks1
Ustawa z{19 grudnia 2008 r. o{partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. DzU z{2017 r. poz. 1834, dalej jako ustawa o{PPP.
2
Ustawa z{29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieġ publicznych,
t.j. DzU z{2017 r., poz. 1579, dalej jako ustawa PZP.
3
Ustawa z{21 paœdziernika 2016 r. o{umowie koncesji na roboty budowlane lub usğugi, DzU z{2016 r. poz. 1920, dalej jako
ustawa o{koncesji.

ploatacji budynku zbliŕa go do koncesji. Przeciwnie jest,
gdy znaczna czôķâ wynagrodzenia partnera prywatnego
pochodzi ze ķrodków budŕetowych, wtedy formuğa zbliŕona jest do zamówieġ publicznych. Istotà obu regulacji jest duŕa elastycznoķâ w{ustaleniu pozostağych obowiàzków stron – tğumaczy dr Tomasz Srokosz, radca
prawny i{ partner kancelarii KSP legal & tax advice
z{Katowic.
Gmina, wybierajàc partnera do budowy i{ eksploatacji parkingu podziemnego, musi wiôc przyjàâ odpowiednie zağoŕenia postôpowania, róŕne w{ zaleŕnoķci
od œródeğ przyszğego Þnansowania przedsiôwziôcia
PPP, czyli:
• Wynagrodzenie koncesjonariusza (lub partnera koncesyjnego) pochodzi z{ opğat od odbiorców usğug.
Ewentualne pğatnoķci budŕetowe nie mogà prowadziâ do odzyskania cağoķci nakğadów poniesionych
przez koncesjonariusza, jeŕeli takie nakğady poczyniğ
w{celu realizacji koncesji;
• Ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji (lub
PPP koncesyjnego) ponosi w{zasadniczej czôķci koncesjonariusz (lub partner „koncesyjny”). W{szczególnoķci dotyczy to popytu;
• Okres, na jaki planuje siô zawrzeâ umowô koncesji nie moŕe byâ dğuŕszy niŕ 30 lat dla koncesji na
roboty budowlane i{ 15 lat dla koncesji na usğugi,
chyba ŕe przewidywany okres zwrotu nakğadów
koncesjonariusza poniesionych w{zwiàzku z{wykonywaniem koncesji jest dğuŕszy od wymienionych
powyŕej.
Dla prawnego porzàdku – wyboru partnera prywatnego do realizacji projektu polegajàcego na budowie infrastruktury parkingowej zgodnie z{art. 4 ustawy o{PPP
dokonuje siô na podstawie ustawy z{29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieġ publicznych lub ustawy z{9 stycznia
2009 r. o{koncesji na roboty budowlane lub usğugi. –
Wybór determinuje forma wynagradzania podmiotu prywatnego. Jeķli priorytetem bôdzie umoŕliwienie inwestorowi czerpanie poŕytków z{ eksploatacji wybudowanej
infrastruktury parkingowej w{ relacjach z{ uŕytkownikami parkingu (co oznacza przerzucenie na niego zasadniczego ryzyka ekonomicznego wykonywania przedsiô-
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wziôcia), wówczas najodpowiedniejszà formà bôdzie ta
bazujàca na ustawie o{ koncesjach. Natomiast, jeķli zobowiàzanie podmiotu publicznego polegağoby na zapğacie partnerowi prywatnemu wynagrodzenia oraz wspóğdziağaniu w{osiàgniôciu celu przedsiôwziôcia, przy braku
albo mniejszym udziale w{wynagradzaniu inwestora dochodów z{uŕytkowania infrastruktury, najlepszà metodà
bôdzie zastosowanie przepisów ustawy o{zamówieniach
publicznych – wyjaķnia Katarzyna Majer-Gôbska,
adwokat z{ Kancelarii Prawnej Krzysztof Roŕko
i{Wspólnicy.
Podstawowym elementem pozwalajàcym zastosowaâ PPP do realizacji zadaġ publicznych jest kwestia podziağu zadaġ i{ryzyk miôdzy obie strony, w{tym
ryzyka popytu na usğugi. Podziağ ten pozwala okreķliâ
negatywne konsekwencje realizacji projektu PPP oraz
prawdopodobieġstwo ich wystàpienia. – Celem podziağu ryzyk jest stworzenie kompleksowego rejestru,
zwanego teŕ „matrycà ryzyk”. Poszczególne ryzyka naleŕy przypisaâ tej stronie, która jest w{ stanie najlepiej
je kontrolowaâ. Matrycô buduje siô w{formie tabeli grupujàcej ryzyka wedğug gğównych kategorii, które dodatkowo mogà zostaâ podzielone wedğug faz projektu. Po
okreķleniu wstôpnej proponowanej matrycy, jest ona
przedmiotem negocjacji z{partnerem prywatnym, w{celu
minimalizacji negatywnych skutków projektu np. dla
gminy – tğumaczy Tomasz Srokosz. Dodaje, ŕe choâ
w{ umowie PPP wynagrodzenie partnera prywatnego moŕe byâ uksztağtowane elastycznie, kluczowym
punktem odniesienia jest stanowisko Europejskiego
Trybunağu Sprawiedliwoķci. Zgodnie z{ nim, w{ przypadku koncesji lub koncesyjnego PPP, wynagrodzenie koncesjonariusza nie pochodzi od organu wğadzy
publicznej, lecz z{kwot pieniôŕnych wpğacanych przez
osoby trzecie z{tytuğu korzystania z{przedsiôwziôcia. –
Ten sposób wynagrodzenia oznacza, ŕe koncesjonariusz
bierze na siebie ryzyko zwiàzane z{korzystaniem z{usğug,
co stanowi cechô charakterystycznà koncesji – zaznacza
mec. Srokosz.
Katarzyna Majer-Gôbska, wskazuje na cztery
podstawowe rodzaje modeli PPP, które mogà znaleœâ
zastosowanie w{ infrastrukturze parkingowej i{ rewitalizacyjnej. Uwzglôdniajà one charakter zawieranych
umów, klasyÞkowanych z{uwagi na róŕny stopieġ przeniesienia ryzyka do sektora prywatnego. Sà to:
1. „Eksploatacja i{utrzymanie ze ķrodków prywatnych”
W{tym przypadku zawierane sà dwie osobne umowy na poszczególne etapy:
• etap budowy, w{ której podmiotowi prywatnemu
zleca siô funkcje projektowania i{budowania;
• etap eksploatacji i{ utrzymania, w{ której temu samemu lub innemu podmiotowi prywatnemu zleca
siô eksploatacjô i{utrzymanie infrastruktury.
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2. „Projektuj-buduj-eksploatuj”
W{tym przypadku jedna umowa z{podmiotem prywatnym obejmuje budowô, eksploatacjô i{utrzymanie.
3. „Równolegğe Þnansowanie nakğadów inwestycyjnych”
Taki model ma na celu Þnansowanie dwóch infrastruktur na podstawie dwóch oddzielnych umów.
Infrastruktury te wzajemnie siô uzupeğniajà.
4. „Projektuj-buduj-Þnansuj-eksploatuj”
W{ tym modelu ryzyko zwiàzane z{ projektem przeniesione jest cağkowicie na podmiot prywatny. W{ramach tego rozwiàzania moŕna wyróŕniâ dwie podkategorie projektów:
a) bazujàce na koncesji z{przychodami z{opğat nağoŕonych na uŕytkowników pğaconych na rzecz podmiotu prywatnego;
b) bazujàce na opğatach za dostôpnoķâ (z{opğatami
od uŕytkowników pğaconych na rzecz podmiotu
publicznego lub bez takich opğat) w{trakcie cağego okresu eksploatacji projektu,
- Ten ostatni model pozwala inwestorowi prywatnemu na szybszy zwrot zainwestowanych ķrodków, a{takŕe
zwrot wydatków jakie ponosi w{zwiàzku z{eksploatacjà
obiektu oraz pozwala na uzyskanie zysku z{ inwestycji.
Po zakoġczeniu umowy podmiot prywatny moŕe zaŕàdaâ od strony publicznej podjôcia negocjacji w{sprawie
przedğuŕenia koncesji – tğumaczy Katarzyna Majer-Gôbska.
Wiôkszoķâ postôpowaġ majàcych inicjowaâ realizacjô projektów PPP w{ infrastrukturze parkingowej
zostağo wszczôtych i{ prowadzonych na podstawie
ustawy o{koncesjach. Zdaniem Majer-Gôbskiej, prawdopodobnie wybór takiej formy podyktowany byğ po
stronie samorzàdów chôcià scedowania na koncesjonariusza zasadniczego ryzyka ekonomicznego, oraz
minimalizacjà zaangaŕowania ķrodków publicznych.
– Jednak tego typu inwestycja, która wymaga doķâ duŕych nakğadów, prawdopodobnie nie dawağa inwestorom wystarczajàcego prawdopodobieġstwa odzyskania
przez koncesjonariusza poniesionych nakğadów. Przy
realizacji kolejnych projektów realizacji infrastruktury
parkingowej z{ zaangaŕowaniem partnera prywatnego
naleŕy rozwaŕyâ zatem wszczôcie postôpowania na podstawie ustawy o{zamówieniach publicznych, co pozwoli
odpowiednio uksztağtowaâ podziağ zadaġ i{ ryzyk – zauwaŕa Katarzyna Majer-Gôbska.

Podstawowe bariery w{realizacji projektu infrastruktury parkingowej w{formule PPP
• Ryzyka zwiàzane z{budowà, które mogà wpğynàâ na
zmiany kosztów i{terminów realizacji inwestycji, takie jak: opóœnienia w{realizacji robót budowlanych,
niezgodnoķci z{ ustalonymi standardami, nieadekwatne do przedsiôwziôcia dokumentacje projektowe, wystàpienie wad Þzycznych lub prawnych
zmniejszajàcych wartoķâ lub uŕytecznoķâ inwestycji;
• Ryzyka zwiàzane z{popytem – wywoğane konkurencjà, zmianami cen, czy nowymi trendami rynkowymi;
• Ryzyko makroekonomiczne – zwiàzane z{inßacjà,
zmianà wysokoķci stóp procentowych, czy tempem wzrostu gospodarczego;
• Ryzyko regulacyjne i{legislacyjne – dotyczy ewentualnych zmian w{systemach opğat, czy teŕ zmiany przepisów prawa majàce wpğyw na wspóğpracô w{ramach PPP;
• Ryzyko zwiàzane z{wystàpieniem siğy wyŕszej;
• Ryzyka zwiàzane ze stanem ķrodowiska naturalnego – gdy konieczne jest podejmowanie dziağaġ
na rzecz ochrony ķrodowiska przed rozpoczôciem
budowy, a{ takŕe, gdy istnieje moŕliwoķâ pogorszenia siô jego stanu w{wyniku realizacji projektu.
Œródğo: Krzysztof Roŕko i{Wspólnicy Kancelaria Prawna

Projekty realizacji parkingów
w{praktyce
Kraków
Pierwszym udanym polskim projektem PPP, w{ oparciu
o{ koncesje na roboty budowlane, jest podziemny parking pod krakowskim placem Na Groblach, uruchomiony
w{2009 r. Gğównymi przesğankami decydujàcymi o{zrealizowaniu tego projektu w{formule PPP byğ, z{jednej strony coraz bardziej odczuwalny wķród mieszkaġców brak
miejsc parkingowych, z{ drugiej brak ķrodków budŕetu
gminy na sÞnansowanie przedsiôwziôcia. Gmina Kraków
zdecydowağa siô wiôc na szereg inwestycji zmierzajàcych do uruchomienia parkingów podziemnych. W{przypadku placu na Groblach umowô na koncesjô z{miastem
podpisağa hiszpaġska Þrma ASCAN Empresa Constructora y de Gestion. Inwestor wybudowağ dwukondygnacyjny parking podziemny na 600 miejsc, z{wjazdem i{wyjazdem, przy ul. Powiķle a{takŕe odbudowağ Miôdzyszkolny
Oķrodek Sportowy (300 metrowa bieŕnia z{niewielkimi
trybunami, nowe boiska do siatkówki i{piğki noŕnej) oraz
wykonağ remont nawierzchni ulic, chodników i{ obszarów zielonych otaczajàcych plac Na Groblach.
Prace rozbiórkowe i{ziemne rozpoczôğy siô w{2007 r.
Rok póœniej zostağy zakoġczone prace konstrukcyjne
stanu surowego parkingu i{rozpoczôğy siô prace wykoġczeniowe. Obiekt zostağ oddany do uŕytku do uŕytku

9 grudnia 2009 r. Wartoķâ inwestycji oscylowağa na poziomie ok. 63 mln zğ.
Zgodnie z{ umowà koncesyjnà, koncesjonariusz, czyli
ASCAN Empresa Constructora y de Gestion otrzymağ parking w{uŕytkowanie i{moŕe czerpaâ zyski z{pobieranych
opğat przez 70 lat. Po upğywie tego czasu parking zostanie przekazany gminie. Jednoczeķnie podczas cağego
okresu eksploatacji parkingu inwestor prywatny jest zobowiàzany do ponoszenia wszelkich kosztów zwiàzanych
z{funkcjonowaniem parkingu (w{tym takŕe i{podatków).
Ponadto, koncesja nie moŕe zostaâ przekazana ŕadnemu
innemu podmiotowi, a{ przez cağy okres obowiàzywania
umowy gmina Kraków pozostaje wğaķcicielem gruntu.
Podstawowe warunki realizacji parkingu na placu Na Groblach
• Projekt: Budowa parkingu podziemnego na placu Na Groblach w{Krakowie;
• Podmiot publiczny: Gmina Miasto Kraków, Urzàd
Miasta Kraków;
• Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego:
Postôpowanie przetargowe, w{trybie negocjacji (zamówienia na roboty budowlane, obejmujàce koncesjô na prawo eksploatacji obiektu budowlanego);
• Kryteria oceny ofert: okres eksploatacji obiektu:
60 %, okres realizacji projektu i{ budowy: 30 %,
cena: 10 %;
• Podmiot prywatny: Ascan Empresa Constructora
y de Gestion;
• Podziağ ryzyk miôdzy partnerami:
- Koncesjonariusz przejàğ na siebie ryzyko zwiàzane z{ procesem projektowym i{ budowlanym,
dostôpnoķcià nakğadów na przedsiôwziôcie,
utrzymaniem inwestycji, popytem na usğugi parkingowe i{dostôpnoķcià usğug parkingowych;
- Koncesjodawca wziàğ na siebie ryzyko sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przedsiôwziôciem, kontroli stanu obiektu oraz sposobu
jego uŕytkowania;
• Wartoķâ inwestycji: 62,7 mln zğ – nakğady ponoszone w{peğni przez koncesjonariusza;
• Czas trwania umowy: 70 lat.
Œródğo: partnerstwopp.blox.pl

Przebieg realizacji parkingu na placu na Groblach
• kwiecieġ 2003 r. – listopad 2005 r: pomysğ na realizacjô parkingu i{wszczôcie postôpowania;
• wrzesieġ 2006 r. – wybór Ascan Empresa
Constructora y de Gestion jako koncesjonariusza;
• grudzieġ 2006 r. – podpisanie umowy z{ wybranym partnerem prywatnym;
• luty 2007 r. – rozpoczôcie prac konstrukcyjnych;
• grudzieġ 2009 r. – rozpoczôcie eksploatacji.
Œródğo: partnerstwopp.blox.pl
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ROZMOWA
Dariusz Nowak
- kierownik Biura Prasowego UM Kraków
Jak przebiegağa budowa parkingu podziemnego podmplacem Na Groblach?
W{2006 r. zostağa podpisana umowa koncesji na roboty budowlane pomiôdzy Gminà Miejskà Kraków a{hiszpaġskà Þrmà Ascan Empresa Constructora y de Gestion w{ sprawie budowy parkingu podziemnego pod
pl. Na Groblach. Koszt budowy, liczàcy ok. 63 mln zğ – pokryğa Þrma hiszpaġska, która w{ zamian pobiera
opğaty parkingowej przez 70 lat, poczàwszy od 2009 r., w{którym obiekt zostağ oddany do uŕytku. Parking
podziemny pod placem Na Groblach jest pierwszym obiektem w{Polsce budowanym w{systemie koncesji.
Gmina Miejska Kraków na podstawie umowy koncesji na roboty budowlane zrealizowağa równieŕ cmentarz
komunalny wraz ze spopielarnià zwğok w{Podgórkach Tynieckich.
Jak oceniajà Paġstwo realizacjô tych inwestycji i{ich efekty?
Zdecydowanie przewaŕajà korzyķci. Przede wszystkim obie inwestycje udağo siô zrealizowaâ bez ponoszenia
wiôkszych nakğadów Þnansowych przez miasto, a{powstağa infrastruktura, która po wygaķniôciu umowy koncesji przejdzie na wğasnoķâ miasta, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkaġców.
Obydwa zrealizowane projekty, to projekty czysto-koncesyjne, w{których wynagrodzeniem partnera prywatnego sà poŕytki z{przedsiôwziôcia, gğównie opğaty pochodzàce od uŕytkowników.
Wartoķcià dodanà jest równieŕ z{pewnoķcià transfer know-how, wiedzy i{nowych rozwiàzaġ, w{tym szczególnie w{zakresie nowych rozwiàzaġ Þnansowych, technicznych, organizacyjnych i{prawnych.
Czy miasto myķli o{kolejnych parkingach podziemnych w{oparciu o{formuğô PPP?
Wydziağ Inwestycji UMK starağ siô wdroŕyâ kolejne projekty parkingowe w{koncesji. Niestety gğównie z{powodu
zmiany sytuacji na rynku w{wyniku kryzysu, Miasto musiağo zrewidowaâ swe plany w{tym zakresie.
Gğówne przyczyny mağej popularnoķci tej formuğy w{Krakowie sà podobne jak w{cağej Polsce:
• Skomplikowana i{ŕmudna procedura przygotowania i{prowadzenia postôpowania w{porównaniu z{udzielaniem zamówieġ w{sposób tradycyjny;
• Duŕe ryzyko wystàpienia niepowodzenia postôpowania, np. w{wyniku zastosowania niewğaķciwego trybu,
wycofania siô uczestników postôpowania w{trakcie negocjacji, niezğoŕenia ofert, itp.;
• Brak wyspecjalizowanych komórek (zespoğów) do prowadzenia tego typu przedsiôwziôâ;
• Nieduŕa skala zrealizowanych dotychczas w{PPP projektów, brak doķwiadczeġ;
• Wysoki poziom zğoŕonoķci tych projektów wymaga zatrudnienia profesjonalnych doradców, co nie zawsze, ze wzglôdu na wysokie koszty, jest moŕliwe;
• Coraz trudniej znaleœâ partnera prywatnego do realizacji projektów czysto koncesyjnych, czyli takich,
w{których ryzyka popytowe sà przenoszone w{cağoķci na partnera prywatnego. Wğaķnie wķród takich postôpowaġ jest najwiôcej niepowodzeġ;
• Ciàgle jeszcze mağa wiedza po obu stronach, tak po publicznej, jak i{prywatnej;
• Mağa liczba wzorcowych projektów, tzw. dobrych praktyk.
Nie bez znaczenia jest teŕ mağa spoğeczna akceptacja i{zrozumienie dla istoty projektów realizowanych we
wspóğpracy przez podmioty publiczne i{prywatne.
Czy skala inwestycji z{udziağem partnera publicznego i{prywatnego ma szansô zwiôkszyâ siô w{Polsce?
Co do przyszğoķci moŕna mieâ nadziejô, ŕe realizacja projektów w{trybie PPP stanie siô bardziej powszechna,
jak to ma miejsce w{krajach zachodnich, które majà juŕ bogaze doķwiadczenia w{tym wzglôdzie (np. Niemcy).
Sukcesywnie polepsza siô wsparcie merytoryczne dla projektów samorzàdowych ze strony rzàdu, czego
przykğadem sà inicjowane przez paġstwo projekty, organizowane szkolenia, dziağania zmierzajàce do wdroŕenia wstôpnej certyÞkacji projektów. Dziağania te koordynuje obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
ZIM przyglàda siô moŕliwoķciom oferowanym przez MIiR w{zakresie realizacji waŕnych projektów w{formule PPP, a{takŕe doķwiadczeniom innych samorzàdów. Nie jest wykluczone, ŕe bôdzie korzystağ z{takiej formuğy
przy realizacji miejskich inwestycji.
Dziôkujô za rozmowô.
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Realizacja parkingu podziemnego we Wrocğawiu pod placem Nowy Targ
Kluczowe czynniki sukcesu :
• Dopğata od miasta do nakğadów (jednorazowa
po zakoġczeniu budowy, nie wystôpujà coroczne
dopğaty z{budŕetu miasta);
• Wprowadzenie strefy buforowej wokóğ miasta
(i{egzekwowanie jej w{okresie eksploatacji);
• „Bankowalna” umowa;
• Chôâ miasta i{silne dàŕenie do realizacji projektu;
• Brak podatku od nieruchomoķci;
• Atrakcyjna lokalizacja (5 minutowy spacer od
Rynku; Urzàd Miasta przy placu);
Problemy:
• Odkrycia archeologiczne podczas procesu budowy;
• Znaczàca czôķâ obiektów mieszkaniowych wokóğ
placu (ograniczony wskaœnik klienta rotacyjnego);
• Duŕa konkurencja parkingowa w{ obszarze centrum Wrocğawia.
Œródğo: Mota-Engil

Wrocğaw
Udanà budowà parkingu podziemnego w{formule PPP
moŕe pochwaliâ siô Wrocğaw. Powstağ on pod placem
Nowy Targ we Wrocğawiu. Przymiarki do tego projektu
trwağy jednak parô lat. Pomysğ na jego realizacjô, wyszedğ od strony podmiotów prywatnych juŕ w{2007 r.
Miasto przeprowadziğo wówczas analizô potrzeb,
która wykazağa koniecznoķâ stworzenia nawet 2 tys.
miejsc postojowych w{otoczeniu Starego Miasta i{placu Nowy Targ. Wykonano teŕ analizô ekonomicznà potencjalnego przedsiôwziôcia w{ formule PPP, z{ której
wynikğo, ŕe maksymalny opğacalny okres eksploatacji
obiektu przez prywatnego partnera powinien trwaâ
40–50 lat. Jednoczeķnie miasto zleciğo wykonanie
badaġ geologicznych terenu oraz wystàpiğo o{ decyzjô o{warunkach zabudowy. W{II kwartale 2007 r. ruszyğo postôpowanie w{oparciu o{przepisy ustawy PZP
(w{ tym czasie zasady koncesji regulowağy wyğàcznie
przepisy zamówieġ publicznych). Miasto prowadziğo
postôpowanie w{procedurze negocjacji z{ogğoszenia.
Wniosek zğoŕyğy cztery podmioty prywatne. Negocjacje pokazağy jednak rozbieŕnoķci interesów prywatnych, m.in. w{ kwestii liczby miejsc postojowych,
okreķlonej przez miasto na 800 miejsc, podczas gdy
inwestorzy prywatni wykazywali, ŕe w{ tej lokalizacji moŕe powstaâ maksymalnie 300 miejsc. Ponadto
inwestorzy oczekiwali od miasta dopğaty na projekt

w{ramach prac nad nowà nawierzchnià na placu Nowy
Targ, czego akurat nie zakğadağo miasto.
Co wiôcej, inwestorzy oczekiwali od gminy wsparcia Þnansowego, wskazujàc na trudne uwarunkowania archeologiczne miejsca inwestycji – ze wzglôdu
na poğoŕenie Placu Nowy Targ w{ starorzeczu Odry
– moŕna byğo siô spodziewaâ znalezisk z{ czasów ķredniowiecza. Strona prywatna liczyğa równieŕ na wydğuŕenie okresu eksploatacji obiektu nawet do 70 lat.
Inwestorzy domagali siô teŕ od miasta deklaracji likwidacji miejsc postojowych na parkingach naziemnych
w{sàsiedztwie przyszğego parkingu podziemnego pod
placem. Ostatecznie to postôpowanie zostağo umorzone w{ listopadzie 2008 r., ale cağy proces pozwoliğ
gminie zebraâ wiele uŕytecznych informacji, które, po
wejķciu w{ŕycie ustawy o{koncesjach, zostağy wykorzystane przy kolejnym rozpisanym przetargu w{2009 r.
Zgğosiğo siô aŕ siedem chôtnych podmiotów prywatnych. Wygrağo konsorcjum zğoŕone z{ nastôpujàcych
Þrm: Mota-Engil Polska, Mota-Engil. Engenharia
e Construcao, EMSA – Empreendimento E Exploracao
De Estacionamentos, ESLI – Pargues De Estacionamento
i{IMMO Park. Ostatecznie inwestycjô zrealizowali Portugalczycy – Mota-Engil wybudowağa parking w{niecağe trzy lata, oddajàc go w{uŕytkowanie w{lipcu 2013 r.
Parking oferuje na trzech poziomach miejsca na 334
samochody, w{ tym piôâ miejsc zostağo przeznaczonych dla pojazdów z{napôdem elektrycznym. Umowa
na budowô parkingu podziemnego realizowanego
w{formule PPP zostağa zawarta juŕ w oparciu o{ustawô o{koncesji na roboty budowlane.
Parking posiada dwa wjazdy i{ jeden wyjazd. Jest
czynny non-stop, objôty 24 godzinnym monitoringiem. Jest dobrze skomunikowany z{ ulicami Wrocğawia, a{ takŕe dobrze oznakowany - istnieje kilka totemów naprowadzajàcych kierowców z{róŕnych miejsc.
Ponadto, parking jest zintegrowany z{ Inteligentnym
Systemem Transportu we Wrocğawiu, który zarzàdza
ruchem w{mieķcie. Tô inwestycjô postanowiono poğàczyâ z{rewitalizacjà placu Nowy Targ, polegajàcà na odrestaurowaniu istniejàcego ksztağtu architektoniczno-urbanistycznego. W{ jej ramach wymieniono nawierzchniô placu Nowy Targ, zamontowano nowe
oķwietlenie i{ elementy mağej architektury, a{ takŕe
uzupeğniono istniejàcà zieleġ.
Inwestycja pochğonôğa prawie 40 mln zğ (koszt po
stronie podmiotu prywatnego). Parkingiem zarzàdza
operator IMMO Park, czerpiàc zyski z{pobieranych opğat.
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ROZMOWA
Elŕbieta Kulpa - kierownik projektu z{Wydziağu Inŕynierii Miejskiej UM Wrocğaw
Dlaczego miasto zdecydowağo siô na takà inwestycjô wğaķnie w{formule PPP?
Projekt budowy parkingu podziemnego z{ niezbôdnà infrastrukturà pod placem Nowy Targ, a{ takŕe nawierzchnià placu i{ jej zagospodarowaniem zostağ zrealizowany w{ formule PPP ze wzglôdu na brak moŕliwoķci Þnansowania projektu z{ budŕetu gminy Wrocğaw oraz ze ķrodków zewnôtrznych, czyli unijnych lub
krajowych. Dziôki koncentracji cağoķci procesu inwestycyjnego przez jeden podmiot mogliķmy zoptymalizowaâ koszt przedsiôwziôcia. Ponadto dziôki wiedzy, doķwiadczeniu oraz know-how partnera prywatnego,
mogliķmy liczyâ na szybszà oraz terminowà realizacjô inwestycji.
W{jaki sposób miasto przygotowağo siô do tego projektu?
W{ramach przygotowania do inwestycji dokonano rozpoznania realizacji róŕnych inwestycji PPP na rynkach
zagranicznych, a{takŕe przeprowadzono badanie rynku krajowego, pokazujàce duŕe zainteresowanie wykonawców, banków i{instytucji Þnansujàcych budowô parkingu w{formule PPP. Korzystaliķmy ponadto z{warsztatów organizowanych przez Polskà Agencjô Rozwoju Przedsiôbiorczoķci, platformy PPP wówczas dziağajàcej przy ówczesnym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (spotkania, materiağy, wymiana doķwiadczeġ) oraz
ze wsparcia Þrm doradczych w{zakresie prawym i{ekonomicznym.
Czy kontrolô nad inwestycjà sprawowağa osobna komórka?
W{Urzôdzie Miejskim Wrocğawia nie stworzono osobnej komórki ani nie opracowano specjalnych wewnôtrznych procedur dotyczàcych postôpowania w{sprawach PPP. Innowacyjne i{strategiczne dla gminy Wrocğaw
projekty realizowane sà przez zespoğy projektowe tworzone z{ pracowników róŕnych dziağów/ wydziağów,
pracà których kieruje kierownik projektu. Osobà odpowiedzialnà za realizacjô przedmiotowego projektu byğ
dyrektor Departamentu Infrastruktury i{Gospodarki UM Wrocğaw.
W{jaki sposób miasto wybierağo partnerów prywatnych?
Wyboru partnera prywatnego, w{tym przypadku koncesjonariusza, dokonano na podstawie kryterium oceny
ofert, zgodnie z{zasadami i{trybem okreķlonym w{przepisach ustawy z{dnia 9 stycznia 2009 r. o{koncesji na
roboty budowlane lub usğugi.
W{jaki sposób projekt byğ Þnansowany?
Projekt byğ Þnansowany ze ķrodków koncesjonariusza (ķrodki wğasne i{kredyt bankowy). Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi wyğàczne prawo do korzystania z{parkingu (czerpanie korzyķci z{tytuğu ķwiadczonych
usğug parkingowych osobom trzecim przez 37 lat) wraz z{jednorazowà pğatnoķcià Gminy Wrocğaw w{wysokoķci 15,1 mln zğ na zakoġczenie okresu budowy. Cağkowity koszt przedmiotu koncesji to kwota 39,1 mln zğ.
Czy przedsiôwziôcie udağo siô zrealizowaâ w{zağoŕonym czasie?
Inwestycja zostağa zrealizowana w{ terminie umownym. Okres projektowania i{ budowy trwağ 36 miesiôcy,
tj. od 16 lipca 2010 r. do 16 lipca 2013 r.
Czy gmina jest zadowolona z{efektu przedsiôwziôâ?
Oczywiķcie tak. Budowa nowoczesnego trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego spowodowağa podniesienie jakoķci ķwiadczonych usğug parkingowych, zmniejszenie i{uporzàdkowanie strefy pğatnego parkowania w{bezpoķrednim sàsiedztwie centrum. Ponadto nowa nawierzchnia placu i{jej zagospodarowanie to
przestrzeġ wyğàczona z{ruchu koğowego, która podniosğa prestiŕ miasta i{stanowi obecnie miejsce spotkaġ,
odpoczynku oraz imprez plenerowych.
Czy gmina zamierza realizowaâ dalsze inwestycje tego typu w{formule PPP?
Jesteķmy zainteresowani realizacjà zarówno robót budowlanych, jak i{ķwiadczeniem usğug w{formule PPP
z{uwagi na realne korzyķci jakie ona daje, w{szczególnoķci mniejsze koszty dziağania niŕ w{tradycyjnej formule
realizacji zadaġ publicznych oraz wiôkszà efektywnoķâ eksploatacji.
Dziôkujô za rozmowô.
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Rok po uruchomieniu parkingu pod placem Nowy
Targ we Wrocğawiu zaczàğ dziağaâ drugi, podziemny
parking zrealizowany w{formule PPP, w{której partnerem publicznym byğo juŕ nie miasto, ale Wrocğawskie
Przedsiôbiorstwo Hala Ludowa. Otwarto go w{ sierpniu 2014 r., przy Hali Stulecia. Trzypoziomowy parking
zlokalizowany od wschodniej strony Hali Stulecia, jest,
podobnie jak parking pod placem Nowy Targ, czynny
cağà dobô i{siedem dni w{tygodniu, dozorowany i{monitorowany. Ğàcznie oferuje 792 miejsca, w{ tym 30
miejsc dla niepeğnosprawnych i{20 dla autokarów. Zabudowô na poziomie terenu stanowià: wyjķcia z{parkingu, pomieszczenia ochrony parkingu i{ informacji
turystycznej oraz zadaszenia nad wjazdem i{ wyjazdem z{parkingu.
Projekt zostağ zrealizowany w{formie koncesji na
usğugi i{ roboty budowlane przez Budimex Parking
Wrocğaw, spóğkô celowà, zaleŕnà od Budimeksu, na
zlecenie Wrocğawskiego Przedsiôbiorstwa Hala Ludowa. W{ramach zawartej umowy koncesji spóğka Budimex Parking Wrocğaw zaprojektowağa i{sÞnansowağa
budowô parkingu i{do koġca umowy koncesji (30 lat),
czyli do 31 sierpnia 2042 r. bôdzie jego operatorem.
Wğaķcicielem parkingu pozostaje Hala Stulecia, która
nie poniosğa ŕadnych nakğadów w{zwiàzku z{tà inwestycjà, wycenionà na 43,3 mln zğotych netto. Budimex
Parking Wrocğaw skorzystağa w{ tym przypadku
z{ Þnansowania zewnôtrznego, uzyskujàc kredyt
w{wysokoķci 35 mln zğ od dwóch banków: PKO Bank
Polski i{Nordea Bank.
Parking ten ma przede wszystkim uğatwiâ obsğugô
imprez masowych w{Hali Stulecia oraz zwiôkszyâ moŕliwoķâ znalezienia miejsca dla samochodu osobom odwiedzajàcym Park Szczytnicki i{ ZOO, które od 2014 r.
zwiôkszyğo liczbô goķci dziôki otwarciu Afrykarium-Oceanarium.

Sopot
W{ 2015 r. zakoġczono w{ Sopocie duŕy projekt Rewitalizacja Dworca PKP oraz terenów przydworcowych
w{ Sopocie, w{ którym udziağ wziôğo miasto Sopot, PKP
i{ partner prywatny – Bağtycka Grupa Inwestycyjna.
Przedsiôwziôcie skupione na obszarze miôdzy ulicami:
Podjazd, Koķciuszki i{ Kolejowà, przyniosğo 17 tys. m2
powierzchni obejmujàcej m.in. nowy dworzec, hotel
oraz lokale handlowo-usğugowe i{biura. Pod budynkami powstağ równieŕ parking podziemny na 240 miejsc
dla samochodów. Ta inwestycja w{ sumie pochğonôğa
120 mln zğ.

Opole
W{ realizacji pozostaje jeden projekt w{ Polsce
– dwukondygnacyjny parking podziemny na 300
miejsc, w{ Opolu, zlokalizowany czôķciowo pod aktu-

alnie rozbudowywanà galerià Solaris Center, a{ czôķciowo pod placem Kopernika. Istotnà informacjà dla
kierowców, jest postanowienie, ŕe koszty korzystania
z{nowego parkingu nie bôdà wyŕsze niŕ te obowiàzujàce w{ streÞe miejskiej. Jednoczeķnie przeniesienie
parkingu pod powierzchniô placu, uwolni nowà przestrzeġ, która zostanie przystosowana do organizacji
imprez plenerowych. Gruntownej rearanŕacji ulegnie
ukğad komunikacyjny wokóğ galerii. Po przebudowie
ukğadu drogowego, powstanie wjazd i{ wyjazd z{ parkingu, z{którego kierowcy bôdà mogli pğynnie wğàczyâ
siô do ruchu w{ ul. Ŕeromskiego w{ obu kierunkach.
Inwestycjô realizuje IGI Exclusive, Þrma naleŕàca do
grupy NEPI Rockcastle (wğaķciciela galerii) oraz miasto Opole. Cağe przedsiôwziôcie ma zostaâ ukoġczone
w{IV kwartale 2018 r. Wyceniane jest na ok. 100 mln zğ.
Na tym projekcie moŕna zakoġczyâ tô krótkà listô
zrealizowanych lub realizowanych projektów, które
obejmujà budowô dworców podziemnych w{ formule
PPP. Inne samorzàdy, które podejmowağy do tej pory
ten temat, niestety nie mogà na razie pochwaliâ siô
ŕadnym sukcesem.

Gdaġsk
Gdaġsk prawie od dekady negocjuje projekty parkingów podziemnych w{ sprawie realizacji parkingów
z{ udziağem partnerów prywatnych. Pierwsze podejķcie miağo miejsce w{2009 r. Jednak wybrany inwestor
w{ostatniej chwili zrezygnowağ z{powodu problemów
Þnansowych. Kolejnà próbô podjôto pod koniec 2012 r.,
proponujàc lokalizacje: przy Podwalu Przedmiejskim,
Podwalu Staromiejskim, ul. Lastadia 2 – w{okolicy Targu Maķlanego, ul. Szymanowskiego 3. Po ponad dwóch
latach gotowa do budowy parkingu – przy Podwalu
Przedmiejskim i{Podwalu Staromiejskim – byğa spóğka
Immo Park, która chciağa podpisaâ umowô na 40 lat.
Po upğywie tego czasu zarzàdzanie parkingami miağo
przejķâ w{ rôce miasta. Jednak Immo Park zadeklarowağa, ŕe na tô inwestycjô wyğoŕy 24 mln zğ, oczekujàc
od miasta dopğaty w{ wysokoķci 74 mln zğ. Ta kwota
okazağa siô zaporowa i{projekt upadğ. Dwa lata póœniej
Gdaġsk znów zaczàğ szukaâ Þrmy do budowy parkingów podziemnych dla nastôpujàcych lokalizacji: przy
Podwalu Staromiejskim, Targu Rybnym, Targu Wôglowym, Dğugich Ogrodach (kubaturowy, naziemny)
i{ dwie przy Podwalu Przedmiejskim. Warunki proponowane inwestorom byğy znacznie bardziej elastyczne
– np. propozycja realizacji parkingu naziemnego przy
Dğugich Ogrodach, znacznie taġszego w{budowie, co
Þnalnie obniŕyğoby ķredni koszt budowy miejsca parkingowego, zwiôkszajàc tym samym rentownoķâ cağego przedsiôwziôcia. W{ubiegğym roku zainteresowanie
przetargiem wyraziğo osiem Þrm: Numy Investments,
Budimex, PPP Park, Hemswell Investments i{Corinne
Investments z{ Warszawy, Immo Park z{ Krakowa,
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City Parking Development Group-1 z{ Grudziàdza
i{NDI Projekt 102 z{Sopotu. Ostatecznie do skğadania
ofert zostağy zaproszone: Numy Investments, Budimex,
Immo Park Gdaġsk (zaleŕna od wczeķniej wspomnianej spóğki Immo Park), Hemswell Investments oraz
NDI PROJEKT 102. Termin skğadania ofert upğywa
30 marca 2018 r. Byâ moŕe tym razem – na bazie zgromadzonego wczeķniej przez miasto doķwiadczenia –
uda siô doprowadziâ do realizacji przedsiôwziôcia.

Poznaġ
Przez wiele lat do realizacji parkingów w{systemie PPP,
niestety bezowocnie, przymierzağ siô Poznaġ, planujàc
m.in. takà inwestycjô pod placem Wolnoķci – projekt,
wyceniony na ponad 43 mln zğ netto miağa zrealizowaâ

spóğka Budimex Poznaġ Developer, zaleŕna od Budimesu. Inwestycja pozostağa na papierze. Miasto prowadziğo równieŕ rozmowy z{potencjalnymi partnerami
prywatnymi na temat, m.in, budowy parkingu Park &
Ride Stróŕyġskiego / Szymanowskiego, Park & Ride
Sobieskiego, parkingów przy pôtli Poznaġskiego Szybkiego Tramwaju czy Park & Go Poznaġska. W{negocjacjach na budowô wybranych parkingów udziağ wziôğy
trzy Þrmy: Koma Parking (Czechy), Karmar Investments
(Francja), Hepolico-Hochtief (Niemcy). Projekty jednak
nie zostağy zrealizowane. Miasto prowadziğo takŕe postôpowanie o{koncesji na roboty budowlane lub usğugi
na wybór partnera prywatnego dla parkingu podziemnego pod placem Bernardyġskim. Ta inwestycja równieŕ upadğa, mimo ŕe na ogğoszony przez Poznaġ przetarg odpowiedziağo dwóch inwestorów.

Przyczyny niepowodzenia zgğaszane przez partnerów prywatnych, na bazie doķwiadczeġ miasta
Poznaġ:
• Problemy z{Þnansowaniem, a{szczególnie zwiàzane z{kredytowaniem inwestycji. Banki domagajà siô podpisania umowy równieŕ z{miastem (gwarancja spğaty zobowiàzaġ w{przypadku niepowodzenia inwestycji);
wymagania rzôdu 80% zobowiàzaġ po stronie miasta (udziağ w{koszcie budowy, opğaty za dostôpnoķâ);
• Krótki okres kredytowania przez banki – 1–15 lat;
• Brak dopğat ze strony miasta;
• Obawa o{cağkowità (trwajàce dzierŕawy, zwroty) dostôpnoķâ wszystkich gruntów przeznaczonych pod inwestycje;
• Ryzyko zmiany prowadzonej przez miasto Polityki Parkingowej;
• Ryzyko zwiàzane z{popytem na parkingi;
• Brak formalnego potwierdzenia (decyzja organu) moŕliwego zakresu realizacji inwestycji. Ryzyko w{tym zakresie zwiàzane jest z{brakiem na aktualnym etapie:
- szczegóğowych badaġ gruntowych (tylko wstôpne),
- warunków zabudowy,
- decyzji ķrodowiskowej,
- badaġ archeologicznych (zalecenie Konserwatora);
• Zbyt mağa skala inwestycji;
• Opğacalne mogà byâ parkingi w{ Centrum (wewnàtrz SPP) – parkingi P&R powinny byâ realizowane jako
obiekty miejskie (przykğad Warszawy);
• Postôpowanie prowadzone w{trybie koncesji (zbyt mağa elastycznoķâ).
Œródğo: Budowa systemu parkingów kubaturowych w{systemie PPP, Miasto Poznaġ

Przyczyny nieopğacalnoķci realizacji projektu z{punktu widzenia miasta, na bazie doķwiadczeġ miasta
Poznaġ
• Zbyt wysoki, oczekiwany poziom dopğat – nawet do 50% kosztów budowy (przeniesienie znacznej czôķci ryzyka
ekonomicznego na partnera publicznego);
• Zbyt krótki termin obowiàzywania umowy, proponowany przez partnera prywatnego (ok. 15 lat);
• Wymagania dotyczàce zabezpieczenia minimalnego poziomu popytu (przeniesienie ryzyka popytu na stronô publicznà);
• Gwarancja spğat zobowiàzaġ – wpğyw na poziom zadğuŕenia miasta;
• Przy takich zağoŕeniach – koncesja/PPP stanowi zbyt drogà formô realizacji obiektów komunalnych – teoretycznie samorzàdy mogà samodzielnie uzyskaâ korzystniejsze Þnansowanie (problem progu zadğuŕenia).
Œródğo: Budowa systemu parkingów kubaturowych w{systemie PPP, Miasto Poznaġ

90

BIULETYN 1/2018 – PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

ZidentyÞkowane sğaboķci inwestorów prywatnych:
• Brak zainteresowania bardziej ryzykownymi formami Þnansowania projektu (np. Þnansowanie etapowe,
rolowanie kredytu);
• Niechôâ do przejôcia wiôkszoķci ryzyka ekonomicznego i{ryzyka zwiàzanego z{popytem (oczekiwanie dopğat);
• Niewielkie zainteresowanie zawieraniem umów na okres powyŕej 20-25 lat;
• Zbyt wysoki oczekiwany poziom zwrotu z{inwestycji (1 –15%) w{stosunkowo krótkim czasie.
Œródğo: Budowa systemu parkingów kubaturowych w{systemie PPP, Miasto Poznaġ

Warszawa
Warszawa równieŕ przymierzağa siô do budowy parkingów podziemnych w{formule PPP – 6 takich projektów
miağo ruszyâ w{ 2015 r. Wedğug pierwotnych zağoŕeġ,
Þrmy miağy wybudowaâ parkingi na wğasny koszt i{czerpaâ przez kolejnych 30-40 lat dochody z{ ich obsğugi.
Przewidywano równieŕ wariant awaryjny – miasto mogğoby wziàâ koszty budowy na siebie, a{nawet rozwaŕane byğy róŕne opcje poķrednie. W{2012 r. chôtnych do
budowy postojów pod ziemià byğo 6 Þrm. Kaŕdy z{partnerów mógğ wybraâ jednà lub kilka ze wskazanych przez
miasto lokalizacji. W{ grô wchodziğy: plac Powstaġców
Warszawy, plac Trzech Krzyŕy, okolice placu Wilsona,
ul. E. Plater, ul. Wybrzeŕe Gdaġskie, plac Konstytucji,
plac Bankowy i{ Mariensztat. Do dziķ nie powstağ ani
jeden parking podziemny w{modelu PPP. Miejscy wğodarze powoğywali siô na sğabe warunki proponowane
przez partnerów. Z{kolei inwestorzy prywatni wskazywali na dwie kluczowe kwestie: brak jasnej deklaracji
miasta o{zlikwidowaniu w{promieniu póğ kilometra od
inwestycji naziemnych miejsc parkingowych oraz ustawowe utrzymanie niskiej maksymalnej kwoty za pierwszà godzinô postoju do 3 zğ, które obowiàzuje zresztà
do dziķ.

Nowelizacja przepisów
– szansà na rozwój projektów
Na poczàtku stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjôğa projekt ustawy o{ zmianie ustawy o{ partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw,
przedğoŕony przez ministra rozwoju i{ Þnansów. Ma
on poprawiâ otoczenie prawne PPP, a{ takŕe wyeliminowaâ dotychczasowe niejasnoķci legislacyjne. M.in.
przewiduje on moŕliwoķâ wyznaczenia w{ duŕych miastach tj. powyŕej 100 tys. mieszkaġców (38 miast)
ķródmiejskich stref pğatnego parkowania oraz zróŕnicowane limity opğat za parkowanie, powiàzane procentowo z{ minimalnym wynagrodzeniem. W{ zwykğej
streÞe pğatnego parkowania opğata za pierwszà godzinô nie bôdzie mogğa przekroczyâ 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia (dziķ sà to wspomniane wyŕej
3 zğ), a{w{ķródmiejskiej SPP – 0,45 proc. pğacy minimal-

nej (dziķ jest to 9 zğ). W{najwiôkszych miastach moŕliwe
bôdzie teŕ utworzenie dzielnicowych stref pğatnego
parkowania o{podwyŕszonej opğacie.
- Poniewaŕ projekt nowelizacji jest jeszcze na doķâ
wczesnym etapie legislacyjnym, nieznane jest zatem
jego ostateczne brzmienie. Stàd teŕ trudno oceniaâ, jakie bôdzie on miağ dğugofalowe skutki. Zdaniem resortu
rozwoju, przyczyni siô on ogólnie do rozwoju i{ wiôkszej
efektywnoķci projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w{Polsce, zaķ w{kontekķcie samych projektów zwiàzanych z{infrastrukturà parkingowà wyŕszy poziom opğat
za parkowanie w{ strefach miejskich spowoduje wzrost
wykorzystania i{ tym samym opğacalnoķci kubaturowych
obiektów parkingowych w{miastach – zauwaŕa Katarzyna Majer-Gôbska.

Projekty rewitalizacyjne
Z{raportu „Analiza rynku PPP 30.06.2017 r.”, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju wynika,
ŕe na 490 wszczôtych w{cağym kraju postôpowaġ PPP,
w{okresie od stycznia 2009 r. do koġca czerwca 2017 r.,
wszczôto zaledwie 12 postôpowaġ w{obszarze szeroko pojôtej rewitalizacji, rozumianej zgodnie z{ustawà
o{rewitalizacji z{9 paœdziernika 2015 r. (t.j. DzU z{2017 r.
poz. 1023. jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w{sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane dziağania na
rzecz lokalnej spoğecznoķci, przestrzeni i{ gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Z{wszczôtych 12 postôpowaġ, liczba
umów w{ realizacji i{ zrealizowanych wynosi zaledwie
dwa. Ponadto, projekty skoncentrowane na rewitalizacji nie muszà odnosiâ siô wprost do renowacji/
remontu budynków, jak wspomniany przy okazji budowy parkingów podziemnych projekt Rewitalizacja
Dworca PKP oraz terenów przydworcowych w{Sopocie.
Aktualnie jedynym, duŕym przedsiôwziôciem zwiàzanym z{ odnowà zabytkowych budynków, realizowanych przy wspóğpracy miasta i{ partnera publicznego
jest rewitalizacja prowadzona na gdaġskiej Wyspie
Spichrzów.
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Podstawowe bariery w{ zakresie realizacji projektu rewitalizacyjnego w{formule PPP
• Ogólny brak ķrodków Þnansowych na prowadzenie dziağaġ inwestycyjnych dotyczàcych przeksztağceġ obszarów miejskich;
• Wysokie zadğuŕenie samorzàdów terytorialnych;
• Potrzeba duŕych nakğadów inwestycyjnych zwiàzanych ze specyÞkà projektów rewitalizacyjnych;
• Znaczny poziom skomplikowania planowanych
przeksztağceġ i{zakres projektu.
Œródğo: Krzysztof Roŕko i{Wspólnicy Kancelaria Prawna

Gdaġsk
Póğnocny cypel Wyspy Spichrzów jest zagospodarowywany przez warszawskie konsorcjum zğoŕone z{ dwóch
Þrm belgijskich i{jednej polskiej: Multibud W. Ciurzyġski
oraz dwóch spóğek belgijskich grupy Immobel.
W{postôpowaniu przetargowym oferta konsorcjum
Immobel & Multibud uzyskağa 99,81 pkt. Komisja oceniağa propozycje inwestorów wedğug piôciu kryteriów:
pod wzglôdem oceny koncepcji urbanistyczno-architektonicznej (waga kryterium: 3c.), podziağu zadaġ i{ryzyk zwiàzanych z{przedsiôwziôciem miôdzy partnerem
prywatnym a{publicznym (waga: 1c.), wielkoķci partycypacji podmiotu publicznego w{kosztach budowy obiektów celu publicznego (waga: 25.), terminu realizacji
przedsiôwziôcia, rozumianego jako uzyskanie ostatecznej decyzji o{ pozwoleniu na uŕytkowanie dla ostatniego obiektu wchodzàcego w{ skğad przedsiôwziôcia
(waga 1c.) oraz wysokoķci pğatnoķci gotówkowej partnera prywatnego na rzecz podmiotu publicznego, bez
podatku od towaru i{usğug (waga kryterium 2c.).
Inwestycja o{ nazwie „Granaria”, o{ wartoķci prawie
400 mln zğ, ma byâ cağkowicie zrealizowana w{2023 r.
Miasto Gdaġsk wniosğo do spóğki dziağkô o{powierzchni
1,7 ha wartà 33,8 mln zğ, a{inwestor ma wydaâ na cel
publiczny 33 mln zğ.
„Granaria” bôdzie nowoczesnym kompleksem
handlowo-mieszkaniowo-usğugowym o{ ğàcznej powierzchni uŕytkowej ok. 60 tys. m2. Oprócz hotelu
i{ budynków mieszkalnych, inwestorzy wykonajà m.in.
przebudowô Dğugiego Pobrzeŕa, Mostu Stàgiewnego,
skrzyŕowania ulicy Podwale Przedmiejskie z{ul. Chmielnà
oraz wybudujà ogólnodostôpnà kğadkô dla pieszych, ğàczàcà póğnocny cypel Wyspy Spichrzów z{Dğugim Pobrzeŕem i{marinà na poğudnie od Mostu Stàgiewinego. Przedsiôwziôcie zakğada zachowanie historycznych spichlerzy.
Tak skomplikowana inwestycja obejmujàca wiele zróŕnicowanych projektów wymagağa uzyskania pozwolenia na
budowô w{oparciu o{aŕ 230 uzgodnieġ i{decyzji.
W{ pierwszym etapie budowy powstaje czterogwiazdkowy hotel na 240 pokoi oraz budynek
mieszkalno-usğugowy, gotowy pod koniec 2018 r.
Dominanta, zgodnie z{ planem moŕe siôgaâ maksymalnie 33 m wysokoķci, a{pozostağa zabudowa – 30 metrów.
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Miasto Gdaġsk, w{ ramach PPP, przygotowuje siô
takŕe do zagospodarowania obszaru dawnej zajezdni
tramwajowej. Zajezdnia, zlokalizowana przy ul. Ğàkowej
na Dolnym Mieķcie powstağa w{1883 r. W{1999 r. zostağa zamkniôta, a{trakcje w{halach zostağy zdemontowane.
Dziķ znajduje siô tam parking. Miasto chce na tym terenie
rozwinàâ infrastrukturô o{ charakterze multifunkcyjnym.
Koncepcja zakğada obiekty o{ charakterze publicznym,
jak i{komercyjnym oraz towarzyszàcy im ukğad drogowy
i{tereny zielone. W{sumie rewitalizacji ma byâ poddanych
8 ha terenu stanowiàcego zarówno nieuŕytki, niezabudowane dziağki, jak i{zespóğ zabytkowych kamienic czy nieruchomoķci dawnej zajezdni tramwajowej. Poza czôķcià
komercyjnà, w{ ramach tzw. celu publicznego koncepcja
zakğada: budowô lub przedğuŕenie trzech dróg (projektowanej ul. Wiosennej – 80 m, przedğuŕenie ul. Radnej –
20 m i{Przyokopowej – 20 m), remont i{budowô nowego
oķwietlenia na szeķciu ulicach (Radna, Zielona, Fundacyjna, Dobra, Reduta Wyskok – Reduta Wilk), budowô piôciu
latarni ulicznych z{gniazdem do ğadowania pojazdów elektrycznych oraz nowe ciàgi pieszo-rowerowe o{ dğugoķci
ok. 570 m). Ponadto inwestor ma zbudowaâ ogólnodostôpny, wielopoziomowy parking liczàcy co najmniej 180
miejsc dla aut. Na tym obszarze miasto zaplanowağo równieŕ Centrum Pracy Socjalnej, ķwietlicô ķrodowiskowà,
dom sàsiedzki, siğowniô zewnôtrznà, dwa nowe place zabaw, teren do imprez plenerowych na Bastionie Reduta
Wyskok oraz mağà architekturô na pozostağych bastionach. Plany przewidujà równieŕ budowô dwóch pomostów nad Motğawà po obu stronach Kamiennej Ķluzy oraz
modernizacjô boiska przy ul. Ķluzy. Dodatkowo inwestor ma zapewniâ minimum 10 mieszkaġ komunalnych.
Ponadto, projekt ma objàâ nie tylko obszar zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieķcie, ale teŕ obszary inwestycyjne
znajdujàce siô w{jej otoczeniu.
Cağe przedsiôwziôcie ma byâ ukoġczone w{ 2023 r.,
aczkolwiek jego ostateczny zakres, termin realizacji
oraz ewentualny podziağ na etapy, zostanà uzgodnione
w{trakcie negocjacji z{prywatnà stronà. Szacowana wartoķâ projektu wynosi w{tym przypadku 350 mln zğ netto.
Aktualnie miasto prowadzi rozmowy z{potencjalnymi inwestorami. Zaproszenie do skğadania ofert zostağo
skierowane do dziesiôciu Þrm: NDI DK, PPP Venture II,
Campus Stella, GGI Dolne Miasto, Warbud PPP 1,
LC Corp, Invest Komfort, Polnord, Sopot Park i{ Dolne
Miasto. Majà na to czas do koġca lutego 2018 r. Podczas
oceny oferty najwyŕej punktowanym kryterium bôdzie
jakoķâ przedstawionej przez oferenta koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, a{takŕe podziağ zadaġ i{ryzyk
miôdzy partnera prywatnego a{podmiot publiczny. Inne
istotne kryteria to: wielkoķâ partycypacji w{kosztach wybudowania obiektów celu publicznego i{ czas realizacji
cağego przedsiôwziôcia. Najlepsza oferta ma zostaâ wyğoniona juŕ w{pierwszym kwartale 2018 r.
Wyğoniony partner zaprojektuje, sÞnansuje i{wybuduje, a{nastôpnie bôdzie administrowağ nowà przestrzenià.

ROZMOWA
Grzegorz Kaczorowski
- kierownik Centrum Partnerstwa i{Biznesu, Wydziağ Polityki Gospodarczej, Urzàd Miejski w{Gdaġsku
Skàd pomysğ na rewitalizacjô w{formule PPP?
Miasto jest gğôboko ķwiadome potrzeb, jakie wiàŕà siô z{koniecznoķcià jego zrównowaŕonego rozwoju. Jednym ze strategicznie istotnych elementów tego rozwoju jest szeroko pojôta rewitalizacja obszarów zdegradowanych, obejmujàca kompleksowe dziağania zmierzajàce do rozwiàzania zarówno problemów spoğecznych,
jak teŕ i{budowy i{odbudowy infrastruktury.
W{jaki sposób miasto przygotowuje siô do tych inwestycji?
Przygotowanie przedsiôwziôcia to dğugotrwağy i{zğoŕony proces, na który skğadajà siô takie elementy jak:
1) Typowanie obszarów, w{tym przypadku spoķród terenów objôtych dziağaniami rewitalizacyjnymi;
2) Diagnoza istniejàcych potrzeb;
3) Diagnoza potencjağu danego obszaru;
4) Zestawienie wstôpnej wyceny kosztów realizacji potrzeb z{ moŕliwoķciami komercyjnymi generowanymi
przez obszar;
5) Ocena wpğywu dziağaġ miasta, planowanych i{prowadzonych, na atrakcyjnoķâ terenów które majà byâ zaangaŕowane w{projekt;
6) Wstôpny projekt przedsiôwziôcia z{uwzglôdnieniem wyników wstôpnych analiz;
7) Tzw. market test;
8) Kompleksowa, wielowariantowa analiza przedsiôwziôcia obejmujàca aspekty techniczne, Þnasowo-ekonomiczne i{instytucjonalno-prawne.
Kaŕde z{wymienionych dziağaġ musi oczywiķcie Þnalnie wygenerowaâ pozytywny wynik. Oznacza to koniecznoķâ ciàgğej weryÞkacji i{bilansowania potencjağu lokalizacji z{zakresem celów oraz rozwiàzania rozmaitych problemów.
Jeķli w{ efekcie dziağaġ przygotowawczych uzyskamy przedsiôwziôcie, które realizuje zağoŕone cele publiczne przy zachowaniu odpowiedniego poziomu atrakcyjnoķci dla sektora prywatnego, projekt wchodzi
w{fazô przygotowania dokumentacji postôpowania, a{nastôpnie przeprowadzenia postôpowania na wybór
partnera.
Kto czuwa nad realizacjà projektu?
Dziağania prowadzone sà na wstôpnym etapie koncepcyjnym przez dedykowany zespóğ w{Wydziale Polityki
Gospodarczej (Centrum Partnerstwa i{Biznesu). W{miarô rozwoju projektu powoğywany jest zespóğ projektowy, obejmujàcy merytorycznych przedstawicieli wydziağów i{jednostek miasta, którego prace koordynowane
sà przez pracownika CPiB i{który przeksztağca siô z{czasem w{komisjô negocjacyjnà, o{ile dojdzie do ogğoszenia
postôpowania na wybór partnera prywatnego.
Jakie wyzwania wyğaniajà siô podczas realizacji tych przedsiôwziôâ?
Bez wzglôdu na sposób Þnasowania, projekt PPP generuje wszystkie te problemy, jakie zwiàzane sà z{realizacjà duŕego, wielofunkcyjnego projektu inwestycyjnego, a{dodatkowo wszystkie problemy jakie generuje jego
specyÞczna formuğa, a{zwiàzane m.in. z{koniecznoķcià daleko idàcego zabezpieczenia interesu publicznego.
Prawidğowo zrealizowany proces przygotowawczy z{pewnoķcià sprzyja zmniejszeniu siô skali problemów na
etapie postôpowania i{na etapie realizacyjnym. Nadal jednak mamy do czynienia z{duŕym projektem, który
przeksztağca duŕe obszary i{obciàŕony jest znaczàcym kosztem.
Jak zminimalizowaâ ryzyko tych inwestycji?
Jedyne co moŕna zrobiâ, to szczegóğowo je zdiagnozowaâ, przeanalizowaâ, wskazaâ moŕliwe dziağania w{reakcji na zaistnienie ryzyka i{dokonaâ takiego ich podziağu, aby zarzàdzaniem danymi ryzykami zajmowağa siô ta
strona, która ma do tego odpowiednie przygotowanie i{moŕliwoķci. Analiza ryzyk powinna byâ szczegóğowa
i{odnosiâ siô do konkretnego ryzyka danego przedsiôwziôcia.
Co decyduje o{ostatecznym wyborze partnerów?
Proces pozyskiwania partnera opisany jest procedurami, które wskazuje ustawa o{PPP. Wybór partnera to nic
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innego jak wybór najkorzystniejszej oferty spoķród propozycji zğoŕonych po przeprowadzeniu postôpowania.
Waŕny jest jednak takŕe etap wstôpny, koncepcyjny projektu, w{ ramach którego przeprowadzane sà tzw.
„market testy”. Majà one na celu, z{jednej stron, uzyskanie opinii sektora prywatnego w{przedmiocie optymalnego uksztağtowania zağoŕeġ przedsiôwziôcia partnerskiego, z{drugiej – zainteresowanie potencjalnych inwestorów projektem. Projekty na etapie przed ogğoszeniem postepowania sà równieŕ czôsto prezentowane na
róŕnego typu targach czy konferencjach.
Jakie zadania i{obowiàzki spoczywajà po stronie miasta, a{jakie po stronie partnera prywatnego?
Reguğà projektów PPP, w{których przedmiotem jest kompleksowe zagospodarowanie obszarów, jest podziağ
zadaġ, w{którym partner prywatny odpowiada za: stworzenie koncepcji (na potrzeby oferty), zaprojektowanie, sÞnansowanie, wybudowanie oraz dalszà eksploatacjô w{ustalonym zakresie i{harmonogramie. Natomiast
zadaniem podmiotu publicznego jest przygotowanie obszaru inwestycji jeszcze w{fazie przedprojektowej do
stanu, który bôdzie akceptowalny przez partnera (np. realizacja uzbrojenia terenu, realizacja poğàczenia drogowego itp.), wybór w{ ramach postôpowania optymalnej koncepcji zagospodarowania obszaru inwestycji,
wniesienie do przedsiôwziôcia nieruchomoķci koniecznych do realizacji celu projektu oraz wsparcie i{wspóğpraca z{ partnerem prywatnym w{ zakresie realizacji celów projektu w{ kolejnych jego fazach. Podziağ zadaġ
odpowiada podziağowi odpowiedzialnoķci i{ryzyk. Warto jednak podkreķliâ, ŕe w{naszym przypadku, przedmiotem projektu sà wszystkie realizowane w{ jego zakresie obiekty wraz z{ elementem dalszej wspóğpracy
stron juŕ po ich wybudowaniu. PPP nie jest wiôc zamówieniem przez stronô publicznà realizacji okreķlonych
celów publicznych, gdyŕ tego typu zamówienia to domena ustawy o{zamówieniach publicznych. Raczej jest
to kompleksowa wspóğpraca obu stron w{celu realizacji cağoksztağtu zadaġ wchodzàcych w{skğad przedmiotu
partnerstwa w{oparciu o{podziağ zadaġ i{ryzyk.
Jakie gmina widzi korzyķci z{tych przedsiôwziôâ?
PPP daje szansô na realizacjô bardzo kompleksowych zadaġ. I{pierwszà korzyķcià, jakà naleŕağoby wymieniâ
jest moŕliwoķâ ksztağtowania przez projekt nawet doķâ znacznych obszarów miasta z{uwzglôdnieniem szerokiego spektrum dziağa, zarówno tych o{charakterze ķciķle publicznym, jak i{mieszanych czy wrôcz komercyjnych. Z{ punktu widzenia podmiotu publicznego oczywiķcie najistotniejsza jest przede wszystkim realizacja
w{projekcie zadaġ wğasnych opisanych w{stosownych ustawach. Kolejnym istotnym czynnikiem jest oczywiķcie to, ŕe montaŕ Þnansowy przedsiôwziôcia jest obowiàzkiem partnera prywatnego, a{jego wynagrodzenie
moŕe – i{czôsto siô tak dzieje – opieraâ siô przynajmniej w{czôķci, na moŕliwoķci eksploatowania tych obiektów
realizowanych w{ projekcie, które majà potencjağ przychodowy. Nastôpnie warto zwróciâ uwagô na czôsto
podnoszonà kwestiô moŕliwoķci uzyskiwania w{projekcie PPP róŕnego rodzaju synergii i{wartoķci dodanych
w{postaci uzyskania infrastruktury o{podwyŕszonej jakoķci, wykorzystujàcej innowacyjne rozwiàzania czy rozwiàzania bazujàce na know-how sektora prywatnego. Nie bez znaczenia jest takŕe czynnik czasu – dziôki PPP
moŕliwe jest przystàpienie do realizacji inwestycji, na które w{bieŕàcym okresie budŕetowym nie ma ķrodków
lub sà tylko czôķciowe, przy czym dziôki realizacji w{ projekcie obiektów o{ potencjale komercyjnym moŕna
odpowiednio skalkulowaâ i{zrealizowaâ projekt samoÞnansujàcy siô lub przynajmniej umoŕliwiajàcy ograniczenie zaangaŕowania ķrodków budŕetowych.

Dorota Kaczyġska – dziennikarka. Specjalizuje siô w tematyce zwiàzanej z rynkiem nieruchomoķci, budownictwem,
rynkiem inwestycyjnym oraz wierzytelnoķciami. W latach 2000–2006 publikowağa teksty w Pulsie Biznesu. Od 2006 r.
rozpoczôğa wspóğpracô z Rzeczpospolità. Jej artykuğy ukazywağy siô równieŕ w Gazecie Gieğdy Parkiet i tygodniku Bloomberg Businessweek Polska. Wyróŕniona nagrodami przyznawanymi m.in. przez Polskà Federacjô Rynku Nieruchomoķci
i medalem „Zasğuŕony Dla Polskiego Rynku Nieruchomoķci Pro Aequo Et Bono”.
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